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OBJECTE DEL PROJECTE

Les Obres d'Urbanització descrites en el present projecte tenen com a objectiu desenvolupar la
pavimentació, plantació i dotació de les xarxes de serveis del sistema viari i de l’espai lliure derivats de la
nova alineació del xamfrà que delimiten els carrers d’Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo, segons
les directrius definides al Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, mitjançant el
Polígon d’Actuació (PA-MEN001).
L'àmbit del sòl urbà no consolidat comprèn la parcel·la situada al carrer Menéndez Pelayo núm.1-13 i al
carrer d’Estanislau Figueras núm.14, dins l’illa delimitada pels carrers de Menéndez Pelayo, d’Estanislau
Figueras, de Marinel·lo Bosch i de Colom. Els objectius del planejament es refereixen a la transformació
dels terrenys actualment ocupats en un nou front que articuli la cantonada en relació amb la geometria
del carrer Joan Miró.
La superfície total del Polígon d’Actuació és de 2.969m2.
La superfície total objecte de les Obres d’Urbanització és de 1.190m2.

DADES GENERALS

PROMOTOR:
Construcciones Inmobiliarias Plagoz, S.L.
Plaça Sant Oleguer, núm.15 - 08224 Terrassa (Barcelona)

TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE:
ARQ Projectes d'Arquitectura, S.L.P.
Andreu Pareja i Lozano - arquitecte
C/ Gaspar Fàbregas i Roses, núm.55 · 1r - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

ANTECEDENTS
ESTAT ACTUAL
La parcel·la delimitada pels carrers de Menéndez Pelayo i d’Estanislau Figueras defineix la cruïlla d’una
illa en el seu cantó nord-oest. El Polígon d’Actuació defineix un nou front que articula la cantonada en
relació al carrer Joan Miró. El Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa defineix
que els propietaris inclosos dins l'àmbit del Polígon d’Actuació s'han de fer càrrec dels costos
d'urbanització del sistema viari.
També cal procedir, per part dels propietaris, a la cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel
planejament destinat a sistemes.

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són: Zona d’edificació en illa homogènia, clau A2.0, amb les
condicions d’edificació, parcel·lació i ús determinades a les Normes Urbanístiques i amb els paràmetres
definits directament pel Polígon d’Actuació.
L'entorn de l'àmbit d'actuació està format per un teixit d'edificació d'habitatges plurifamiliars amb
ordenació segons alineació de vial.
Els vials defineixen un pendent est-oest en el cas del carrer d’Estanislau Figueras d’aproximadament el
7’0%, i sud-nord en el cas del carrer Menéndez Pelayo d’aproximadament el 2’2% sempre referit a
l’àmbit de la propietat que configura el Polígon d’Actuació.
Les voreres segueixen l'alineació de la façana de l’antiga fàbrica amb una amplada de 2’0 metres,
aproximadament.
Pel que fa a la infraestructura actual, existeix xarxa de clavegueram amb servei suficient a les
necessitats de la nova ordenació, per la qual cosa s'haurà d'adaptar a les sortides dels edificis projectats.
L'àmbit d'actuació disposa dels serveis necessaris dels subministrament d'electricitat, gas, abastament
d'aigua i telecomunicacions, les xarxes dels quals també s'hauran d'adaptar a la nova ordenació.
Només existeix arbrat al carrer Joan Miró, el qual s’integrarà a la nova ordenació.

La solució projectada té en compte els antecedents i els condicionants que tot seguit s'esmenten:
-

Es preveu la dotació d'enllumenat públic, tant per donar servei als vials perimetrals com per
remarcar l'espai resultant de la nova alineació del xamfrà.

-

La definició i el disseny dels diferents elements projectats han estat consensuats amb
l'Ajuntament de Terrassa.

-

Es preveu la remodelació de les xarxes de serveis. De cara a identificar les possibles
afectacions, s'ha establert contacte amb les companyies de subministrament dels serveis:
-

Ajuntament de Terrassa, clavegueram i enllumenat públic

-

Mina Pública d'Aigües de Terrassa, abastament d'aigua

-

Fecsa Vallès

-

Telefònica

-

Gas Natural

Totes les companyies referenciades han facilitat informació referent a la ubicació dels serveis de
la seva titularitat a la zona d'actuació del projecte. Tenint en compte que les pròpies companyies
indiquen en els seus escrits que dita informació només és, en general, orientativa. Abans de
l'inici de les obres caldrà contactar de nou amb totes elles per confirmar l'exactitud de la
informació inclosa en el present projecte.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El present projecte desenvolupa la urbanització de les voreres que delimiten la cruïlla, alhora que
s’aprofita per redefinir-ne algunes de les que hi conflueixen.

El projecte preveu la urbanització de les voreres dels carrers de Menéndez Pelayo i d’Estanislau
Figueras, mantenint la seva amplada actual, i del nou espai generat per la trobada d’ambdós carrers,

amb el perfil longitudinal sensiblement igual que l'actual, per mantenir la vorera oposada existent i els
accessos als edificis de l'entorn. També s’urbanitzen els trams corresponents a la trobada del carrer
d’Estanislau Figueras amb el carrer de Santiago Rusiñol i la d’aquest amb el carrer de Joan Miró,
articulant i limitant la zona d’aparcament.

Les noves zones resultants es pavimenten amb rajola hidràulica de panot de nou pastilles, sobre un llit
de sorra-ciment i una base de formigó. Es projecten diversos passos adaptats per a vianants i un gual
per a vehicles, i es preveu la plantació de vegetació a la zona d’ampliació de la cruïlla projectada, així
com l'enllumenat públic necessari per donar servei a la calçada i a la vorera amb punts de llum a diferent
alçada.

L'espai resultant de la nova alineació configura una zona pública, on s’hi preveu la plantació de dos
arbres (Celtis australis o lledoner) en escocells, l’enjardinament de part d’aquesta àrea amb dos tipus
d’arbustives (Leptospermum karo varietats “Pearl Star” i “Silver Ice”) en dos parterres, i la col·locació de
quatre bancs (model “Nu” amb respatller curt de “Santa&Cole”) i sis cadires (model “Neoromantico” amb
pota lleugera de “Santa&Cole”), amb el corresponent enllumenat, configurant una zona de descans.

L’àrea d’intervenció desglossada és la següent:

Calçades:

366’00 m2

Voreres:

824’00 m2

Total espai públic a urbanitzar:

1.190’00 m2

OBJECTIUS
-

Formalització de l’espai públic, com a resultat de la consecució del nou front de carrers.

-

Millora de l’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques a nivell de paviments.

-

Enllumenat amb sistemes de projecció en el pla horitzontal, evitant contaminació lumínica
amb làmpades tipus led.

-

Optimització de passos de serveis sota vorera i vial, i adaptació i dotació de les xarxes
existents per donar servei a la nova edificació.

MATERIALS DE SUPERFÍCIE
L’acabat en superfície de l'espai públic objecte del projecte es durà a terme mitjançant els materials i els
elements urbans següents:
-

El paviment de vorera serà amb rajola hidràulica de panot de nou pastilles de 20x20x4cm que
es col·locarà sobre un llit de sorra-ciment de 3cm de gruix, i una base de formigó HM-20 de
15cm de gruix. Les vorades que encinten la calçada seran prefabricades de formigó amb
aresta arrodonida. El pendent màxim transversal serà del 2%.

-

Els passos adaptats per a vianants i gual per a vehicles seguiran els criteris i especificacions
dels detalls tipus segons la cruïlla.

-

El paviment tàctil indicador (de quatre ratlles), tindrà una textura i color diferenciats de la
vorera i es col·locarà el més centrat possible.

-

El paviment de la calçada, segons especificacions dels serveis tècnics, en aquells punts on
es reposi tot el paquet de ferm la secció tipus estarà formada per una base de tot-ú artificial
de 25cm de gruix, una base d’aglomerat asfàltic G-20 de 7cm de gruix amb àrid calcari i una
capa de rodament d’aglomerat asfàltic D-12 de 5cm de gruix amb àrid granític. Mentre la
resta de calçada de l’àmbit es fresarà i es reposarà la capa de rodament.

-

Els escocells seran de xapa d’acer corten, així com l’encintat de la zona de parterres.

-

Les rigoles seran de rajola blanca de 20x20x8cm, en aquelles calçades on n’hi hagi.

-

La pintura de senyalització horitzontal estarà homologada i complirà amb tota la normativa
que li és d’aplicació. Serà de dos components, d’aplicació manual, color blanc, amb
microesferes trencades de vidre, d’aspecte mate, d’assecatge ràpid, composta d’un
revestiment texturitzat a base de pigments cobrents, fixos a la llum, amb estenedors adequats
amb un vehicle de metacrilat plastificat de gran resistència a l’abrasió i antilliscant.

-

Es plantaran dos Celtis australis o lledoners al xamfrà de l’encreuament dels carrers
d’Estanislau Figueras i de Menéndez Pelayo, també es crearan dues zones de parterre
combinant dos tipus d’arbustives: Leptospermum karo varietats “Pearl Star” i “Silver Ice”.

-

L’enllumenat serà amb bàculs a 6’0 i 4’5 metres d’alçada, per a circulació rodada i de
vianants, amb làmpades tipus led.

-

Com a mobiliari urbà complementari, es preveuen quatre bancs model “Nu” amb respatller
curt de “Santa&Cole”, sis cadires model “Neoromantico” amb pota lleugera de “Santa&Cole” i
dues papereres de planxa d'acer perforada.

SOSTENIBILITAT
Es treballarà en favor de la sostenibilitat emprant:
-

Enllumenat tipus led

-

Plantació d’espècies amb baix manteniment

-

Reg amb xarxa per degoteig per a l’estalvi d'aigua

-

Reblerts de triturats de formigó reciclats

SERVEIS AFECTATS
Les característiques, en quant a traçat i naturalesa, de les xarxes de serveis es reflecteixen en els
plànols corresponents, derivats de la informació proporcionada per les companyies de serveis. El pas
dels serveis sota el vial es defineixen als plànols de secció tipus i detalls constructius.
A títol de resum, les afeccions que es produeixen són les següents:

Sanejament
La xarxa de clavegueram existent discorre pels eixos dels carrers del voltant de l'illa i és de diàmetre
500mm, excepte al carrer d’Estanislau Figueras on és de 600mm. Es preveu una xarxa de drenatge de
l’espai públic mitjançant embornals i canals de formigó polímer. Caldrà connectar els embornals amb el
col·lector principal. S'han d’executar també les connexions del nou edifici amb la xarxa.
Es col·locaran embornals sifònics a la xarxa unitària i a la pluvial que s’incorpori a la unitària.

Els tubs dels embornals seran de Ø200-315mm de diàmetre exterior de PEAD, protegits amb anell de
formigó HM-20 fins a 10cm per sobre de la generatriu del tub. Les reixes dels embornals sempre estaran
enrasades amb la cara exterior de les vorades i no podrà quedar cap espai entre els dos elements.
En la mesura del possible, en punts baixos les reixes es reforçaran amb vorada tipus bústia.
L’alçada del marc de les reixes d’embornals serà de 10cm.
La disposició de les barres de la reixa, per optimitzar el volum d’aigua captat, ha de ser en diagonal a 45
graus respecte dels cotats de la mateixa.
La classe mínima serà D400 en calçada i C250 en calçada de vianants o en rigola.
Estarà realitzada en fosa de grafit esferoïdal.
El recolzament del marc serà mínim de 45mm sobre caixa per a reixa abatible amb un angle superior a
90 graus i anti vandàlica, impossibilitat d’extracció amb mitjans manuals.
La garantia de la vida útil serà de vint anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat
manteniment.
La garantia de subministraments i recanvis serà, com a mínim, de cinc anys.
El tractament anticorrosiu davant l’oxidació serà mitjançant tractament superficial no tòxic i no
contaminant.
Les escomeses o claveguerons dels edificis es connectaran directament al col·lector per la meitat
superior del tub.
Els diàmetres dels claveguerons seran mínim de 300mm (formigó) o 315mm (PEAD o PPE).
En la mesura del possible, es col·locaran a una profunditat (sota el paviment a línia de façana) entre 60 i
70cm i amb un pendent d’entre el 2 i el 4% fins a connectar amb la claveguera principal.
L’eix de l’escomesa en la connexió amb la xarxa ha de formar un angle aproximat de 60º i amb pendent
únic.
Es sotmetran a proves d’estanqueïtat en rasa, al menys, un 10% de la longitud de les xarxes que hagin
de transportar aigües unitàries, residuals o pluvials. En la mesura del possible, també es realitzaran
proves individualitzades d’estanqueïtat a les escomeses.
Previ a la posada en servei de les xarxes, es realitzarà la inspecció de la mateixa i de les canalitzacions.

Enllumenat públic
Es disposaran bàculs de 6’0 metres d’alçada a les voreres i de 4’5 metres d’alçada a l’espai públic. El
nou enllumenat es connectarà al quadre existent. Caldrà comprovar la situació actual de la xarxa.

Electricitat
Es preveu una xarxa nova de baixa tensió soterrada que completa l’existent i que es connectarà a
l'estació transformadora prevista dins l'edifici. Caldrà comprovar la situació actual de la xarxa.

Reg i abastament d'aigua
S’hauran de disposar pericons per a reg connectats a la línia existent, executant la xarxa de reg per
degoteig als arbres dels escocells i espècies arbustives dels parterres. La vegetació escollida comporta
una baixa despesa d’aigua per al reg. S’ha de preveure la connexió amb la xarxa existent, el comptador,
l’electrovàlvula de reg i el programador amb dues estacions. Caldrà comprovar la situació actual de la

xarxa per respectar les distàncies, tant en recorreguts paral·lels com en encreuaments amb altres
serveis.
Cabal degoteig: 2 l/h
Àrea a regar: 30 m2
Consum d’aigua per al reg: 2 l/m2·dia
Consum total: 30 m2 x 2 l/m2·dia = 60 l/dia
Cabal: 60 l/dia / (1 h x 60 min/h) = 1 l/min
Diàmetre línies principals: 25mm de polietilè alimentari
Diàmetre anelles de goteig: 17mm de polietilè alimentari
Escocells arbrat: 6 goters cadascun
Parterre arbustives: 9 goters cadascun
Total: 30 goters
Pel que fa a l’abastament d’aigua, es preveu la dotació del nou edifici mitjançant xarxa soterrada.
S’hauran de respectar les distàncies, tant en recorreguts paral·lels com en encreuaments amb altres
serveis. Caldrà comprovar la situació actual de la xarxa.

Telecomunicacions
Es preveu el soterrament de la xarxa dins prisma de serveis, amb possibilitat d’ampliació.

Gas Natural
Es preveu la dotació del nou edifici mitjançant xarxa soterrada. S’hauran de respectar les distàncies, tant
en recorreguts paral·lels com en encreuaments amb altres serveis. Caldrà comprovar la situació actual
de la xarxa.

PLA D’ETAPES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El present Projecte d’urbanització es desenvoluparà en una única etapa en la qual s’executaran la
totalitat de les obres descrites. Simultàniament a les obres d’urbanització es portaran a terme les obres
de construcció de les actuacions edificatòries previstes.
Les obres s’iniciaran en un període màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de
l’acord d’aprovació definitiva del present Projecte d’Urbanització.
El termini previst per a l’execució de les obres descrites en el present projecte és de dotze mesos.
El procés d'execució serà el següent:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Excavacions i terraplens
Obres de fàbrica
Xarxa de clavegueram
Desviament de cables d'Alta tensió i Mitja Tensió
Vorades
Encreuament de serveis
Xarxa d'enllumenat públic
Xarxa d'abastament d’aigua i altres serveis

9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

Refí i compactació de caixa per a paviments
Subbase granular
Base granular
Reg d'imprimació
Capa intermèdia
Reg d’adherència
Capa de rodament
Col·locació dels punts de llum
Acabats

Barcelona, febrer del 2018

ARQ PROJECTES D’ARQUITECTURA, S.L.P.
Andreu Pareja i Lozano - arquitecte
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NORMATIVA

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
 Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)

vialitat
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”,
de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

genèric d’instal·lacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable


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



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



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



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)



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



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



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



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

Hidrants d’incendi


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

xarxes de sanejament


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



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



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

À mb it munic ipa l o sup ra mun ic ip a l:


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

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

xarxes de distribució de gas canalitzat


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



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



Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.

xarxes de distribució d’energia elèctrica
General


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



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

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 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)



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



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
NTP - LSMT

Línies aèries de mitjana tensió
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



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



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
NTP - LSBT

Línies aèries de baixa tensió
Línies subterrànies de baixa tensió

centres de transformació


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



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



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



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT
NTP – CTR

Centres de transformació en edificis
Centres de transformació l’entorn rural

enllumenat públic


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



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



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



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)



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

xarxes de telecomunicacions


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



Especificacions tècniques de les Companyies

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
URBANITZACIÓ
Emplaçament:
Carrer d’Estanislau Figueras, Carrer de Santiago Rusiñol, Passeig de Joan Miró, Carrer de Miquel Servet, Carrer de
Menéndez Pelayo (Terrassa)
Superfície construïda:
Àmbit d’actuació: 1.190m2
Promotor:
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS PLAGOZ, S.L.
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
ARQ PROJECTES D’ARQUITECTURA, S.L.P.
Andreu Pareja Lozano ‐ arquitecte
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
ARQ PROJECTES D’ARQUITECTURA, S.L.P.
Andreu Pareja Lozano ‐ arquitecte

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Carrers amb lleuger pendent
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Edificis plurifamiliars d’habitatges entre mitgeres
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Sanejament, aigua, gas, electricitat i telecomunicacions
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
Carrer d’Estanislau Figueras: amplada vial 10’0m, densitat de circulació mitja i amplada voreres 2’0m
Carrer de Santiago Rusiñol: amplada vial 10’0m, densitat de circulació mitja i amplada voreres 1’9m i 1’8m
Passeig de Joan Miró: amplada vial 30’0m, densitat de circulació mitja i amplada voreres 4’5m, 2’9m i 5’7m
Carrer de Miquel Servet: amplada vial 10’0m, densitat de circulació mitja i amplada voreres 2’0m
Carrer de Menéndez Pelayo: amplada vial 10’0m, densitat de circulació mitja i amplada voreres 2’0m

Barcelona, febrer del 2018
ARQ PROJECTES D’ARQUITECTURA, S.L.P.
Andreu Pareja i Lozano ‐ arquitecte

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:




Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen









Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:



Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista





No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinària














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs









Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs











Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós






Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Fonaments





















Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Ram de paleta










Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots







Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal∙lacions












Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))









Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic





Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col∙lectiva























Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents
Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal∙lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual





Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.






Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
Veure Annex

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA
MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS
1.1. ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el seu cas
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Esbrossada del terreny
- Càrrega de les terres sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de
l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a útils.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.

1.2. EXCAVACIÓ A CEL OBERT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació:
- 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
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.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de
camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de
màquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública
- El talús ha de ser el fixat per la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 100 mm
- Aplomat o talús: ± 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu: ± 300 mm
- Buidada de soterrani : ± 200 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
EXCAVACIÓ:
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.
CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions
aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

1.3. TERRAPLENAT I PICONATGE
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització
de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es
pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es
disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal
de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha
de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que
garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la D.T., considerant el
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs
o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora
del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.

1.4. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal.lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma continua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si es el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la P.O.
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que determini la
D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval
entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat
igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions
aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de
abril

1.5. REBLIMENT I PICONATGE DE RASES I POUS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o
per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es
disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el
mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no
produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o

de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la
base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs
o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de
l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència
necessària
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys,
cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície
contínua de separació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.

1.6. TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ, DÚMPER O CONTENIDOR
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i
residus de la construcció.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb
dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb contenidor, dúmper o camió
CONDICIONS GENERALS:
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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària
que s'utilitzi.
A L'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 la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a
útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet
l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
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 aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

1.7. DEMOLICIÓ DE VORADA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
1.8. DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els 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
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 3/75)
* 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

FONAMENTS I CONTENCIONS
2.1. FORMIGONAT DE FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que
es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
+-------------------------+
¦Consistència¦ Gruix¦
¦
¦ (cm) ¦
¦-----------------¦--------¦
¦ Seca
¦<= 15 ¦
¦ Plàstica
¦<= 25 ¦
¦ Tova
¦<= 30 ¦
+-------------------------+

Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.

RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix
precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i
demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora
s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al

descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que
el formigó de l'element hagi assentat.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la D.F.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

2.2. ARMADURA DE FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a
la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en
els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà
el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres
a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser
de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20
mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud
bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra
solapada de diàmetre major)
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

2.3. ENCOFRATS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i
dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha
d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó
per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i
del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant
adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Dimensions¦Aplomat¦Horitzontalitat¦
¦
¦Parcial
¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------¦-------------¦--------------¦-------------¦
¦Rases i pous¦± 20 mm¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm¦ ¦± 20 mm ¦ ¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦± 2 mm ¦ ¦
¦Llindes
¦ ¦ ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ ¦
¦Cèrcols
¦ ¦ ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ ¦
¦Sostres
¦± 5mm/m¦± 50 mm ¦ ¦ ¦ ¦
¦Lloses
¦ ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦± 2 % ¦ ±30 mm/m¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes¦ ¦± 30
¦ ¦ ¦ ¦
¦Estreps
¦ ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels
mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran
quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més
gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol
ser de l'ordre d'una mil.lèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s'han
de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els criteris
següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim: no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

CLAVEGUERAM
3.1. CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col.locats al fons de la
rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Replanteig i preparació de les unions
- Execució de les unions dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Reblert de la rasa amb sauló
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.
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 tuberia, 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.
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb
sauló.
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 kg/cm2
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.
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de
nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per

connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 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 norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

3.2. REIXA DE FOSA PER A DRENATGES
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a imbornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bunera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans
amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de
l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el
seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bunera, amb els procediments indicats pel fabricant.
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 D.T.
FILTRE, BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

PAVIMENTS
4.1. SUBBASE DE SAULÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels
assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 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 D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i
allisar.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.
6.1 Y 2-IC 1989 Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General
de Carreteras sobre Secciones de Firme.

4.2. BASE DE GRANULAT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
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:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per el tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels

assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
El granulat gros s'ha d'estendre en tongades de gruix entre 10 i 20 cm.
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que han quedat.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i
allisar.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada 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 escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.3. VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.

4.4. BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de
la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
4.5. RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col.locades amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al
desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en
alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.6. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i piconatge de la mescla
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
Toleràncies d'execució:
- Gruix de cada capa: >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm

- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Regularitat superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes: <= 10 dm2/hm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
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.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua
a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat
possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant
junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta i en
condicions de ser compactada.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la
tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha de realitzar
amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què
inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
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.
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de
permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar
transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han
de corregir segons les instruccions de la D.F.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i
amb la densitat adequada.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions
tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de
control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.
* OC-MOPU 299/1989T Orden Circular 299/1989 T del MOPU (D.G.C.) de 23 de febrero de 1989 sobre mezclas
bituminosas en caliente
6.1 Y 2-IC 1989 Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General
de Carreteras sobre Secciones de Firme

4.7. BASES DE FORMIGÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la

col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la
base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de
poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

4.8. PAVIMENTS DE PANOT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar

- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el
més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a
forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.9. GUAL DE PECES DE FORMIGÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la
vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària
de les peces.
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.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

4.10. FORMACIÓ D'ESCOSSELL
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escossells per a voreres.
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escossell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació previa, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28
dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades
en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m

ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escossell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOSSELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
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'escossell 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'escossell 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 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
4.11. PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques transversals
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i,
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i
anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim,
dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa “OBRES” haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat
del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents
elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill
“OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada,
amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment
o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
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
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions
auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a
donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus
que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la
calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.

ABASTAMENT D’AIGUA I REG
5.1. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i
amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic.
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Polietilè ¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦densitat baixa i mitjana¦
¦---------------¦------------------¦------------------------¦
¦ A 0°C ¦ <= 50 x Dn ¦
<= 40 x Dn
¦
¦ A 20°C ¦ <= 20 x Dn ¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs,
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un
reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a
canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub,
abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la
unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. 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 D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

5.2. PERICONS PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

5.3. BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament
amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i
que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
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
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

5.4. COMPTAGOTES
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per
configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els següents tipus:
- Comptagotes integrats
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas
- Col·locació del tub en la rasa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó
registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió
cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
* UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y métodos de
ensayo.

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC
6.1. TUBS FLEXIBLES DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la D.F.
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la D.T. del
projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles

obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para
sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para
sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para
sistemas de tubos enterrados.

6.2. CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 0,6/1 KV
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i
pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) y coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics
i corrosius, de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Col·locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
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.
Els conductors han de quedar extesos 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.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata
d'acer galvanitzat.
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.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha
de ser l'establerta al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C

EN TUB:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

6.3. CONDUCTORS DE COURE NU
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

6.4. PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva
longitud.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
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, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables, etc.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

6.5. SUPORTS METÀL.LICS PER A LLUMS EXTERIORS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la 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 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos.
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales.

6.6. PROJECTORS PER A EXTERIORS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la
connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net i sec.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de
contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de
retirar la brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, cables, etc.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión
oficial EN 60598-2-1: 1989).

6.7. LLUM PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per
làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, cables, etc.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general.

GAS NATURAL
7.1. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic.
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Polietilè ¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦ A 0°C ¦ <= 50 x Dn ¦
<= 40 x Dn
¦
¦ A 20°C ¦ <= 20 x Dn ¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs,
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un
reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):

- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a
canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub,
abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la
unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

TELECOMUNICACIONS
8.1. PRISMA DE CANALITZACIÓ AMB TUBS DE PVC
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de diàmetre, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de
rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

8.2. CABLEJAT DE TRANSMISSIÓ
DEFINICIÓ:
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col.locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació del cable dins del tub de protecció

- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d'aquesta
instal.lació. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal.lació.
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels conductors.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
9.1. ACABAT DEL TERRENY
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
- Compactació
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Motocultor
- Corró manual
- Minicarregadora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'anivellament i repassada del terreny:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny
En la rasclada:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny
En la compactació:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses
còncaves.
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T.
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la D.T.
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3
cm per altres acabats.
MITJANS MANUALS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
MITJANS MECÀNICS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs d'anivellament general i
acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T.
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol tractament
superficial o d'adobat.
COMPACTACIÓ:
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm.
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de continuar.
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MITJANS MANUALS O MOTOCULTOR O CORRÓ MANUAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
TRACTOR O MINICARREGADORA:
ha de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

9.2. APORTACIÓ DE TERRA I SUBSTRAT PER A JARDINERIA
DEFINICIÓ:
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Grànuls de poliestirè
- Argila expandida
- Palet de riera
- Sauló
- Sorra
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica
- Roldor de pi
- Torba
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni
matèria orgànica.
La terra, el roldor 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'explanada, 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.
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua
superficial.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

9.3. SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES VEGETALS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres
- Arbusts
- Plantes aquàtiques
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes de temporada
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor

- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- 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
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. S'ha d'evitar l'acció
directa del vent i del sol sobre la part aèria.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de
tenir una temperatura temperada.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la
amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel
vent fort i el sol directe.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins
d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat
general.
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 Tecnológiques 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.

9.4. PLANTACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.

S'han considerat les espècies següents:
- Plantes de temporada
- Plantes crasses
- Plantes vivaces
- Cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- En esqueix
- En pa d'herba
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la D.T.
PA D'HERBA:
Han d'estar col.locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques.
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta.
ESQUEIX:
Han d'estar col.locats a portell.
Han d'estar enterrats per la seva part inferior.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antel.lació suficient per facilitar l'aireació del sòl.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última
de la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o
sòl excessivament mullat.
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar 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, en especial les de
major diàmetre.
PA D'HERBA:
Les vores de les gleves consecutives s'han de col.locar a tocar, per testa, i a pressió.
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el terreny.
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una setmana.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA O EN CONTENIDOR:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

9.5. PAPERERA PER A PENJAR DE PLANXA
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereras per a penjar de la paret o d'un suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub ancorada amb un dau de formigó
- Papereres troncocòniques collades a paraments verticals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Muntatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A UN DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
Dimensions del dau: >= 30 x 30 x 30 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau 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.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Barcelona, febrer del 2018
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c Ca

o ca
talà R
rd
Carre

de S

ol
Rosiñ
tiago
e Sa n

bla
Ram

r
Carre

es
ranc
de F

ebrid
ant N

àpia
rior T

i

er
Carr

del P

de la

er
Carr

er
e Wagn
Carrer d

Igua

208

#
³

#
0

#
0

137D

124

#
³

127

'
]

#
0

#
³

Plaça de Joan Miró

#
³

(
^

323

(
^

#
³

Passeig

330

331

#
³

n Miró

332

416

327 139

412

329

#
0

Ca
rre

328

rd

#
0

e

la

#
/

321

M
ar
e

141

#
³

de

Dé
u

(
^

320

140

#
³

#
·

#
·
#417
·

406

#
·

143

#
·

405

410

#
·

#
·

#
·

418 ·
#

#
³

#
·

404

413

113

409

408

#
·

403

#
·

#
·

414

#
·

110

#
/

109

#
/

111

ra
Figue

s

212

#
³

103

#
·

(
^

213

102

#
/

#
·
de
lP
ila
r

u
tanisla
r d'Es
Carre

(
^

401

301

419415
#
420 ·

#
0

#
³

#
·

402

#
S

104

112

407

#
·

#
S

145

#
³

#
³

144

#
0

114

411

211

#
S

105

#
³

#
·

#
# ³
0

#
/

115

#
³

#
0

142

#
S

138

#
0

#
0

322

Pla del Mas de la Castlania

de J oa

#
³

#
0

#
³

Ne
brid
i

324

120

119

ant

(
^

#
0

eS

325

118

#
0

117

la d

(
^

134

135

106

121

#116
0
#
³

Ra
mb

326

210

#
³

126

#
0

#
0

#
³

122

136

#
³

107

123

#
0

133

209

#
³

m

#
0

#
/

125

128

#
0

#
0

108

e Colo

131
132

129

130

rd
Carre

ltat

ner
de Wag
Carrer

#
³

(
^

302

#
/

319

#
/

101

303

#
/

nénd
e Me

304

201

#
/

#
³

#
/

314

del
Carrer

306

#
/

#
/

312

r
Carre

(
^

B
rinel.lo
de M a

osch

#
/

#
/

217

#
/

\
&

313

224

223

#
/

#
³

m

202

elayo

305

225

216

e Colo

ez y P

#
/

Parc de Vallparadís

215

#
/

rd
Carre

315

#
³

»

rd
Carre

317

214

(
^
"12-05

#
/

#
³

203

218

#
³

#
³

219

ll
ntiri Ve
Ceme

204

#
³

#
³

307

220

#
/

#
³

205

El Llac de Vallparadís

#
³

308

221

rd
Carre

#
³

\
&

uel S
e Miq
ervet

Parc de Vallparadís

#
³

#
³

309

#
/

222

206

207

#
³

310

#
0

eM
ra d
rete
r
a
C

ada
ontc

311

#
/

Pla del Torrent de les Ànimes

Po
n

td

el
Ga
ll

etera
Carr

Ajuntament
de TERRASSA
Àrea d'Acció
Territorial i
Serveis Urbans

ENLLUMENAT PÚBLIC
DE TERRASSA
Quadre 12-05
C. MENÉNDEZ Y PELAYO

de M

ada
ontc

Carrer d
e l'Agric
ultura

Llegenda

é Quadre de maniobra
Punts de llum

#
·
#
³
(
^
#
/

K.125-CO
K.250-BA

K.250-BM
K.250-BR

\
&
#
0
#
S
'
]

K.250-CA

K.250-CO
K.250-SS

K.250x4-CO

Data:

21/04/2006

10

12-05

1:1.500

Escala:
0

Aprovat:

20

40 Metres 60

80

100

Original DIN-A3

ENLLUMENAT PÚBLIC. CONDICIONS TÈCNIQUES. AJUNTAMENT DE TERRASSA

ENLLUMENAT PÚBLIC

Generalitats
- La redacció dels projectes d'enllumenat públic s'haurà de fer coordinadament amb el
Departament d’Enllumenat Públic d'aquest Ajuntament.
- En la redacció i execució dels projectes s'haurà de respectar les normatives generals
aplicables a enllumenat públic:
R.E.B.T., especialment la instrucció MIE BT 009.
Normes de les Companyies Subministradores.
Decret 82/2005. Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

- En tot el que fa referència als materials a utilitzar tant en les instal·lacions elèctriques
pròpiament dites com en l'obra civil complementaria, caldrà atenir-se a les especificacions
assenyalades per l'Ajuntament de Terrassa en el seu PLEC de CONDICIONS
GENERALS i també en els PLÀNOLS DE DETALL actualitzats i editats pel Departament
d’Enllumenat Públic.

Tipologia de la llum
-

Llum groga VSAP, a les avingudes, als carrers, rondes i carreteres, a les
ciutats – jardí (urbanitzacions) i a les zones industrials. Obligatòria en Zones
de Protecció E1 i utilitzades preferentment en Zones de Protecció E2, E3 i E4.
Demanar al departament d’Enllumenat Públic la classificació de la zona
afectada

-

Llum blanca (Halogenurs Ceràmics) a consultar amb el Departament
d’Enllumenat Públic.

-

Altres tipus de llum no seran admissibles sense l'aprovació del Departament
d’Enllumenat Públic.

Nivells d’il·luminació
CALÇADA.

Vies intensitat trànsit molt important (IMD>25000).

VORERES

Nivell mitjà
d’il·luminació
(màxima) LUX

Uniformitat mitjana
(mínima)

Nivell mitjà
d’il·luminació
(màxima) LUX

Uniformitat mitjana
(mínima)

25-30

0,45

20

0,3

Vies intensitat trànsit important (Entre 15000 i 25000).

20-25

0,4

10

0,3

Vies intensitat trànsit baix (IMD<15000)
Afluència de vianants d’intensitat molt important i via de
prestigi.

10-15

0,4

6

0,2

15-20

0,4

15

0,5

Afluència de vianants d’intensitat important.

10-15

0,4

10

0,4

Afluència de vianants d’intensitat normal.
Zones residencials.
Parcs i jardins.
Zones industrials.

5-10

0,4

5

0,4

1/5

En zones o àmbits especials es podran adoptar altres valors, més alts o més baixos, a
justificar adequadament en el projecte.
En tots els projectes, per al càlcul luminotècnic s'utilitzarà un factor de conservació del
flux de 0,80.
Totes les instal·lacions d’enllumenat amb làmpades de 150w VSAP o superiors, hauran
de preveure la reducció de flux en capçalera. El funcionament en règim de doble nivell,
reduint els nivells d’il·luminació a partir de les 23h., només es podrà utilitzar previ
consentiment del departament d’Enllumenat.

Suports
Totes les columnes i suports hauran de ser accessibles per als vehicles de manteniment.
L’alçada màxima de les lluminàries no superarà els 12 metres, als llocs on es pugui
accedir amb vehicle. Allí on no arribin els vehicles, l’alçada màxima de les columnes serà
de 6 m, sempre que el terreny sigui pla.
Les columnes i bàculs seran de planxa d’acer galvanitzat de 4 mm, disposaran a la base
de carteles de fixació, i tindran un anell de reforç en el primer tram. La conicitat serà de
20/1000 fins a 5 m., i de 13/1000 en les superiors.
El galvanitzat de l'acer haurà de ser de 60 micres de gruix, com a mínim, en tota la seva
superfície.

Lluminàries i làmpades
En els projectes s'adoptaran i instal·laran materials dissenyats i fabricats per empreses
reconegudes dins del sector de l'enllumenat públic, homologats i que compleixin la
normativa vigent. Aquests materials i les seves característiques hauran de ser similars als
utilitzats a la ciutat de Terrassa (si no fos així, serà necessari el vist-i-plau del
Departament d’Enllumenat Públic).
Les lluminàries tindran el cos construït de fosa injectada d'alumini i s'evitaran les
lluminàries fabricades amb plàstic i hauran de ser preferentment de classe II. Totes les
lluminàries hauran de portar reflector interior que impedeixi l'emissió de llum en l'hemisferi
superior per evitar així la contaminació lumínica. Les lluminàries de tipus asimètric hauran
de tenir un grau de protecció mínim IP-65 i les de tipus simètric un IP-55. Totes les
lluminàries hauran d'allotjar en el seu interior l'equip d'encesa i el de doble nivell.
Només s’acceptaran làmpades de descàrrega, VSAP, i excepcionalment Halogenurs
Ceràmics , prèvia justificació en el projecte. Altres tipus de làmpades com incandescència
o fluorescència queden prohibides.
La documentació fotomètrica de la llumenera ha de contenir: el tipus i la potència de la
làmpada, el flux d’hemisferi superior instal·lat i, diagrama de distribució de les intensitats
lluminoses i el valor màxim d’enlluernament pertorbador o l’índex d’enlluernament. Els
valors de tot ells dins dels marges que dictamina el Decret 82/2005.
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Per acreditar, que un llum compleix els requeriments establerts a la Llei 6/2001 i al Decret
82/2005, hauran d’haver estat degudament verificats aquest requeriments per una entitat
col·laboradora de l’Administració de la Generalitat, degudament acreditada.

Línies i caixes de derivació
Tant en instal·lacions soterrades com aèries s’haurà de respectar el PLEC DE
CONDICIONS GENERALS i els PLÀNOLS DE DETALL editats per aquest Departament.
La secció mínima pel cable soterrat ,inclòs el neutre, ha de ser de 6 mm ². En l’aeri serà
de 4mm ².
Els conductors seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió de 0.6/1
KV. S’intentarà limitar la secció màxima dels conductors a 25 mm², subdividint les xarxes.
Els conductors canviaran de tipus en funció de si la instal·lació és aèria o soterrada,
sempre respectant les normes UNE i el REBT, i evidentment la normativa pròpia i
específica de cada fabricant per a cada aplicació específica.
Les unions i connexions de les línies es faran sempre a l'interior de la corresponent caixa
de derivació, que en instal·lacions aèries anirà collada a la paret, i en instal·lacions
enterrades anirà dins de la columna, i mai s'admetrà que estigui dins de pericons. Les
connexions sempre estaran a més de 30 cm per sobre del nivell del paviment, fins i tot
quan estiguin dins de columnes o bàculs.
Les caixes de derivació a cada punt de llum són del tipus Arual Box o similars:
*CL-65, de quatre fusibles, dos per l’alimentació de la làmpada i dos per al doble nivell,
segons PLÀNOLS DE DETALL. Per instal·lacions amb doble nivell.
*CL-68E, de dos fusibles, per l’alimentació de la làmpada, segons PLÀNOLS DE
DETALL, per instal·lacions sense doble nivell o si s’utilitzà reductor de flux en capçalera.
Pels càlculs de línies i caigudes de tensió s'utilitzarà un cos  de 0,90.

Quadres d'enllumenat
Els quadres de comandament i protecció seran d’Arelsa o similar, de planxa d'acer
inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix, amb dos compartiments independents (abonat /
Cia.) i pany del tipus “JIS”. Segons PLÀNOLS DE DETALL
-Contindrà comptador electrònic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia.
La contractació serà, per a quadres menors de 15 KW, amb tarifa 2.0 amb discriminació
nocturna (amb comptador de doble tarifa), i per més grans de 15 KW , serà tarifa B.O.
-El sistema d'encesa serà amb programador astronòmic URBILUX, programat Via
Manual/Cable (qualsevol altra opció s’haurà de determinar amb el Departament
d’Enllumenat Públic). Porta inclòs el sistema pel control centralitzat.
-Sistema de comunicació via telefònica per mitjà d’una connexió RTC o GSM, a través del
corresponent mòdem.
-Reducció de flux en capçalera amb estabilitzador- reductor electrònic. Ha de poder ser
comandat pel Sistema de Control Centralitzat.
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La distribució dels components i l'esquema serà d'acord amb els PLÀNOLS DE DETALL
del Departament d’Enllumenat Públic.
Els quadres seran exclusivament d'enllumenat, i s’exclourà qualsevol instal·lació elèctrica
per fonts, reg de jardins, semàfors o festes.
Obra civil
Els tubs han d’anar enterrats a una profunditat mínima de 0.4 m de nivell del terra
mesurats des de la cota inferior del tub i el seu diàmetre interior no ha de ser inferior a 60
mm.
S’ha de col·locar una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables
d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell de terra de 0.10 m i a 0.25
per sobre del tub.
El tub ha de ser corrugat de polietilè Alta Densitat doble capa, segons UNE EN 50086-24, amb les distàncies indicades per la normativa respecte als altres serveis.
Quan travessin la calçada ho faran protegits amb dos tubs de PE en un dau de formigó H20 a una profunditat de 80 cm, i perpendicularment a la calçada. Com a mínim es deixa
un tub de reserva.
Es preveurà un pericó de registre de 40 x 40 cm interiors a cada punt de llum i allí on hi
hagi alguna dificultat en l’estesa de la línia (corbes, canvis de direcció, etc.). En els
passos de carrer es col·locaran pericons de 60 x 60 cm interior a les dues voreres. El
marc i la tapa dels pericons seran de fosa dúctil tipus B-125, excepte en polígons
industrials que hauran de ser C-250.
La resta de detalls d'obra correspondran amb els PLÀNOLS DE DETALL utilitzats per
l'Ajuntament de Terrassa.

Posada a terra
S’instal·larà una o més piquetes de terra en cada pericó. Es punxaran en el fons de
l’arqueta de cada suport metàl·lic o les necessàries per aconseguir la resistència
adequada.
Les piquetes seran de  16 mm i 2 m de longitud, es faran les connexions de la piqueta
amb el conductor de coure nu de 35 mm2 que arriba per les canalitzacions i el conductor
que connecta amb el suport, i es tancarà la xarxa de terres.
En aquells casos en que no es poden col·locar les piquetes, s’instal·laran plaques de
presa de terra, de 500x500x3 mm com a mínim.
La presa de terra dels centres de comandament s’efectuarà mitjançant unes piquetes
punxades a l’arqueta propera als mateixos.
En qualsevol cas, la resistència de posada de terra no serà superior als 30 ohms.
Les piquetes de terra s’instal·laran segons els PLANOLS DE DETALL.
Qualsevol dels sistemes de presa de terra, han de complir el que s’exigeix en el vigent
Reglament Electrotècnic.
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Documentació
Els projectes han d’incloure, en el pressupost, la legalització de les instal·lacions inclòs el
projecte, la contractació dels comptadors i les despeses de drets d’escomesa de la
companyia subministradora.
Una vegada executat el projecte, s’ha de lliurar una còpia del projecte legalitzat al
Departament d’Enllumenat Públic, a la Gerència d’Urbanisme.

Per qualsevol dubte o consulta, podeu parlar amb:
Departament d’Enllumenat Públic
Àrea Manteniment Urbà
93 739 70 90
Edifici Gerència Municipal d’Urbanisme
c/Pantà núm. 20, 2on pis.
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Simon Lighting NAT S ISTANIUM 24LED GTF RJ_ WDL _39W 530mA IA4 / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36 70 95 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Simon Lighting MER SYF ISTANIUM 16LED GTF SA_ WDL _24W 530mA IA4 / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 24 61 96 99 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Escala 1:784

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

2

5

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3100

3100

24.0

4500

4500

39.0

28700

Total: 28700

243.0

Simon Lighting MER SYF ISTANIUM 16LED
GTF SA_ WDL _24W 530mA IA4 (1.000)
Simon Lighting NAT S ISTANIUM 24LED
GTF RJ_ WDL _39W 530mA IA4 (1.000)
Total:
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias
2 Pieza

Simon Lighting MER SYF ISTANIUM 16LED GTF Dispone de una imagen
SA_ WDL _24W 530mA IA4
de la luminaria en
N° de artículo:
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3100 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 24 61 96 99 100
Lámpara: 1 x IW5580 (Factor de corrección
1.000).

5 Pieza

Simon Lighting NAT S ISTANIUM 24LED GTF
RJ_ WDL _39W 530mA IA4
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36 70 95 100 100
Lámpara: 1 x MG141015 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 784
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 784
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

2
5

Designación
Simon Lighting MER SYF ISTANIUM 16LED GTF SA_ WDL _24W 530mA IA4
Simon Lighting NAT S ISTANIUM 24LED GTF RJ_ WDL _39W 530mA IA4
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
Simon Lighting MER SYF ISTANIUM 16LED GTF SA_ WDL _24W 530mA IA4
3100 lm, 24.0 W, 1 x 1 x IW5580 (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2

Posición [m]
X
31.501
38.864

Y
40.308
38.900

Z
4.500
4.500

X
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0

Z
0.0
0.0
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
Simon Lighting NAT S ISTANIUM 24LED GTF RJ_ WDL _39W 530mA IA4
4500 lm, 39.0 W, 1 x 1 x MG141015 (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4
5

Posición [m]
X
52.419
71.798
29.323
24.749
20.141

Y
31.416
36.079
32.233
49.136
68.336

Z
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
-165.6
-165.6
109.9
104.0
104.6
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 926
Lista de superficies de cálculo
N°
1
2
3
4

Designación

Tipo

Trama

ZONA XANFRA
ZONA VIAL 1
ZONA VIAL 2
ZONA VIAL 3

perpendicular
perpendicular
perpendicular
perpendicular

15 x 15
20 x 20
20 x 20
20 x 20

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

15
21
19
15

5.54
8.48
7.84
2.74

33
37
34
39

0.381
0.410
0.420
0.184

0.169
0.227
0.231
0.070

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad
4

Media [lx]
17

Min [lx]
2.74

Max [lx]
39

Emin / Em
0.16

Emin / Emax
0.07
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.
PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA XANFRA / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 152

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(26.607 m, 44.591 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
5.54

Emax [lx]
33

Emin / Em
0.381

Emin / Emax
0.169
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA XANFRA / Gráfico de valores (E, perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 152

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(26.607 m, 44.591 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 15 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
5.54

Emax [lx]
33

Emin / Em
0.381

Emin / Emax
0.169
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 246

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(13.946 m, 69.621 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
8.48

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.410

Emin / Emax
0.227
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 246

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(13.946 m, 69.621 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
8.48

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.410

Emin / Emax
0.227
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 252

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(76.862 m, 37.197 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
7.84

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.231
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 252

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(76.862 m, 37.197 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
7.84

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.231
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 175
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(19.961 m, 39.108 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
2.74

Emax [lx]
39

Emin / Em
0.184

Emin / Emax
0.070
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ZONA EXTERIOR CARRER ESTANISLAU FIGUERAS , TERRASSA
20.12.2017

SIMON LIGHTING S.A.

Proyecto elaborado por PERE GUELL PI
Teléfono 629243012
Fax
e-Mail

PLAÇA SANT POL Nº1
08030 BARCELONA

Escena exterior 1 / ZONA VIAL 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 175
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(19.961 m, 39.108 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 20 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
2.74

Emax [lx]
39

Emin / Em
0.184

Emin / Emax
0.070
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Simon Lighting, S.A.U.

Diputació, 390-392
08013 Barcelona, España
Tel. 902 44 77 74
Fax. 902 22 22 47
simonlighting@simonlighting.es
www.simonlighting.es

ANEXO 2
TABLAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 5º a +10º para compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en
función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición
instalada y sistema de autolimpieza mediante el agua de lluvia, difusor de vidrio templado transparente plano para
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para
el grupo óptico Istanium® LED con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.
Posibilidad de incluir protección contra sobre tensiones de 10 kV.
Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º. Rendimiento LOR del
93% al 82%. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Vida útil de los LED
L80 80.000 horas.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera
CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante
opcional (CLO).
Cuerpo de fundición inyectada de aluminio de calidad L-2631 según EN AC-46000 (ADC12), con una dureza Brinell
mínima destacable de 75. Acabado estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos
volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador.
Dimensiones máximas de 570x260x115mm. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura
por palanca sin herramientas.
Luminaria certificada ENEC, valorable ENEC +, e Instituto Astrofísico de Canarias.

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA
1

Marca y Modelo

2

Materiales de
fabricación

3

Forma de Instalación

4

Elementos de posible
reposición

5

Dimensiones y
Descripciones Físicas
(mm)

Simon
NATH S Istanium® LED
Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio
Sistema de cierre: Palanca de acero inoxidable
Sistema de fijación: Fundición inyectada de aluminio
Difusor: Vidrio plano templado transparente
Ver hoja de instrucciones. Posibilidad de instalación posttop y lateral.
Grupo óptico y driver

1

Simon Lighting, S.A.U.
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Diputació, 390-392
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Fotografías / Catálogo

Más fotografías producto: Anexo FP1
Nº LEDs

7

Potencias (Consumo
nominal y total del
sistema, Factor de
Potencia)

Consumo placa
LED + equipo (W)
1050 mA
Potencia nominal
(W)
Consumo placa
LED + equipo (W)
800 mA
Potencia nominal
(W)
Consumo placa
LED + equipo (W)
700 mA
Potencia nominal
(W)
Consumo placa
LED + equipo (W)
530 mA
Potencia nominal
(W)
Consumo placa
LED + equipo (W)
350 mA
Potencia nominal
(W)
Factor de potencia 100% de
carga

16 LED

24 LED

40 LED

53

88

-

48

79

111
100

39

61

92

34

54

84

27

44

72

24

39

64

19

28

48

17

25

42

≥ 0,95

2

Simon Lighting, S.A.U.

Flujo (lm)
NDL
WDL

8

Flujo Lumínico total
emitido (lm)

9

Flujo Lumínico emitido
al Hemisferio Superior
(lm)

10

Eficacia de la luminaria
(lm/W, lúmenes
emitidos/potencia total
consumida)

11

Vida útil en horas, L80

11
bis

Gráfico de
mantenimiento lumínico
cada 10.000 h. de
funcionamiento

12

Rango de Temperatura
ambiente de
funcionamiento sin
alteraciones de los
parámetros
fundamentales (en ºC,
mínimo -10ºC a 35ºC)

Diputació, 390-392
08013 Barcelona, España
Tel. 902 44 77 74
Fax. 902 22 22 47
simonlighting@simonlighting.es
www.simonlighting.es

Características eléctricas

(4000K +200)

(3000K +200)

P (W)

I (mA)

LED (nº)

12.100
8.900
7.600
7.600
5.800
5.400
5.300
4.700
3.900
3.300
3.200
2.200

10.400
7.600
6.500
6.500
5.000
4.600
4.500
4.100
3.400
2.800
2.700
1.900

100
84
79
64
54
42
48
39
34
25
24
17

800
700
1.050
530
700
350
1.050
530
700
350
530
350

40
40
24
40
24
40
16
24
16
24
16
16

Modelo
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S
NATH S

FHS Inst. E1 (<1%)
Eficacia
Lm/W (NDL)

Eficacia Lm/W
(WDL)

Luminaria(W)

109
96,7
86,4
105,5
95,1
112,5
100
106,8
100
117,8
118,5
115,8

93,7
82,6
73,9
90,3
82
95,8
84,9
93,2
87,2
100
100
100

111
92
88
72
61
48
53
44
39
28
27
19

Pot.

mA

Leds

800
700
1.050
530
700
350
1.050
530
700
350
530
350

40
40
24
40
24
40
16
24
16
24
16
16

80.000 h. L80

Temperatura de trabajo -35ºC a 35ºC

3

Simon Lighting, S.A.U.

13

Grado de Hermeticidad.
(Grado IP de
Protección,
recomendado IP6x)

14

Características emisión
luminosa en función de
la temperatura exterior
(rango mínimo -10ºC a
35ºC)

15

Marcado CE

Diputació, 390-392
08013 Barcelona, España
Tel. 902 44 77 74
Fax. 902 22 22 47
simonlighting@simonlighting.es
www.simonlighting.es

IP 66 / IP 66
IK 10/ IK 09
Ver en ficha técnica

Ver Anexo TVC01 Declaración de conformidad

4
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Anexo FP1 – Fotografías del producto
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE
ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA
1

Marca, modelo y datos del
fabricante

Philips
Xitanium
40W 0.7A
Prog+ GL-J
sXt

Philips
Xitanium
75W 0.7A
Prog+ GL-Z
sXt

Philips
Xitanium
100W 0.7A
Prog+ GL-Z
sXt

Philips
Xitanium
110W 1.0A
NLD C150
230V sXt

2

Tensiones y corrientes de
salida asignadas (V, A)

29V-57V
0.1A-0.7A

80V-152V
0.35A-0.7A

71V-143V
0.1A-0.7A

94V-189 V
0.1ª-0.7A

3

Temperaturas máximas
asignadas tc (ºC)

80 ºC

80 ºC

80 ºC

80 ºC

4

Consumo total del driver y
factor de potencia

40W
>0.90

75W
>0.95

100W
>0.90

110W
>0.97

5

Grado de hermeticidad

IP66

IP66

IP66

IP66

6

Vida útil (horas)

100.000 h

100.000 h

100.000 h

100.000 h

7

Tipo o funcionamiento de
control: DALI, 1-10V…

8

Marcado CE

1-10V,
1-10V,
1-10V,
1-10V,
CAD, DALI, CAD, DALI, CAD, DALI, CAD, DALI,
2N-, 2N+
2N-, 2N+
2N-, 2N+
2N-, 2N+
Ver Anexo TVC03 Declaración de conformidad del
driver
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ANEXO 3
TABLA DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS LUMINARIA NATH S
CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

Marcado CE: Declaración de Conformidad y
Dosier Técnico tanto de la luminaria como de
sus componentes.
Certificado sobre el grado de hermeticidad de la
luminaria completa o en su defecto de cada uno
de los elementos auxiliares y necesarios para el
correcto funcionamiento de la luminaria.
(Recomendado IP6x)
Fotometría de la luminaria estabilizada en
temperatura según Norma EN 13032
Medidas eléctricas de tensión, corriente de
alimentación, potencias y factor de potencia de
la luminaria
Eficacia de la luminaria (mínimo 80 lm/W)
Medidas de Flujo en función de la temperatura
ambiente de funcionamiento
(-10ºC a 35ºC)
Medida del Índice de Reproducción Cromática.
(Mínimo Ra 70)
Medida de Temperatura de Color.
(Rango admitido: 2.700K – 4.000K (+300))
Certificado del cumplimiento de las normas
UNE-EN 60598-1 (Luminarias. Requisitos
generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3
(luminarias) y UNE-EN 60598-2-5 (proyectores)
Certificado del cumplimiento de las normas
UNE-EN 62031 (requisitos de seguridad para
módulos LED) y UNE-EN 62471 (seguridad
fotobiológica de lámparas y de aparatos que
utilizan lámparas)
Certificado del cumplimiento de las normas
UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 para los
dispositivos de control electrónico
Certificado del cumplimiento de las normas
UNE-EN
55015
(límites
perturbación
radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad
CEM) y UNE-EN 61000-3 (compatibilidad
electromagnética, CEM)
Certificación Contaminación Lumínica zonas E1,
protección del cielo nocturno Homologación
Instituto Astrofísico de Canarias
Certificación ENEC+

Ver Anexo TVC01 Declaración
de conformidad

Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC02 Dosier
técnico
Ver Anexo TVC01 Declaración
de conformidad

Ver Anexo TVC01 Declaración
de conformidad

Ver Anexo TVC01 Declaración
de conformidad

Ver Anexo TVC01 Declaración
de conformidad

Ver Anexo TVC04
Homologación IAC
Ver Anexo TVC05 Certificación
Enec+
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Anexo TVC01 – Declaración de conformidad
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Anexo TVC02 – Dosier técnico

Grado de IP/IK

IP66 / IP65
IK10 / IK09
RJ

RE

Fotometría de la luminaria.

Medidas eléctricas de
tensión, corriente de
alimentación, potencias y
factor de potencia de la
luminaria

Eficacia de la luminaria

Cos φ 0,95

Eficacia
Lm/W (NDL)

Eficacia
Lm/W (NDL)

Pot.
Luminaria(W)

mA

Leds

109
91,7
86,4
105,5
95,1
112,5
100
106,8
100
117,8
118,5
168,4

93,7
78,3
73,9
90,3
82
95,8
84,9
93,2
87,2
100
100
100

111
97
88
72
61
48
53
44
39
28
27
19

800
700
1.050
530
700
350
1.050
530
700
350
530
350

40
40
24
40
24
40
16
24
16
24
16
16

Medidas de Flujo en función
de la temperatura ambiente
de funcionamiento
(-10ºC a 35ºC)

Medida del Índice de
Reproducción Cromática.
(Mínimo Ra 70)

> 70

Medida de Temperatura de
Color.
(Rango admitido: 2.700K –
4.000K (+300))

WDL: 3000K
NDL: 4000K
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Anexo TVC02-1 – Ensayo emitido por ENAC
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Anexo TVC03 – Declaración de conformidad del driver
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Anexo TVC04 – Homologación IAC
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Anexo TVC05 – Certificación ENEC+
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JARDINERIA. CONDICIONS TÈCNIQUES. AJUNTAMENT DE TERRASSA

ESPECIFICACIONS DE JARDINERIA - AJUNTAMENT DE TERRASSA

Pel que fa a jardineria, cal tenir en compte les següents especificacions:


La zona compresa per l’escocell de l’arbre, el parterre de les arbustives i l’espai pavimentat intermig
on es situaran els bancs, quedarà envoltada per una barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de
60cm de profunditat, per desviar les arrels cap a baix i protegir les instal·lacions existents.



A la zona compresa per l’escocell de l’arbre i l’espai pavimentat intermig on es situaran els bancs,
excloent l’àrea de les arbustives, s’hi col·locarà un sòl estructural (substrat de plantació d’arbrat) amb
una composició per m3 consistent en 1m3 de graves d’arestes vives de granulometria 4-6cm sense
fins i 0’2m3 de terra vegetal.



A la zona compresa pels escocells dels arbres, s’hi afegirà una capa superior de 8cm de terra
vegetal del mateix clot de plantació.



A la zona dels parterres de les arbustives, s’hi col·locarà terra de plantació (substrat de plantació
d’arbustives) i s’hi afegirà una manta antiherbes del tipus Plantex gold més un triturat.



Per garantir el bon creixement de l’arbre s’instal·larà un sistema d’airejament al voltant de l’arbre
format per 4 tubs de drenatge Ø8 amb tap de plàstic de ventilació, adaptador i anellat de tub perforat
amb connector, model Rootrain Urban Kit o equivalent a una profunditat de 30cm.



Acabats de plantar els nous arbres s’instal·larà, a cadascun d’ells, un sistema d’aspratge de fusta de
castanyer de 8cm de diàmetre i 2’4m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40cm i amb dos
abraçadores regulables de goma o cautxú.



El projecte de nova plantació i nou enjardinament inclou la contractació dels comptadors d’aigua i els
embrancaments.



Les arquetes per a la instal·lació de boques de reg seran del tipus baioneta Ø1”.



Els degoters dels arbres seran del tipus Techline regulables i autocompensats, sent el número definit
per la secció de Jardineria del SGEP.



Es col·locaran vàlvules de regulació de pressió, per la instal·lació de degoters.



El programador de reg serà compatible amb el sistema Santilo, com per exemple la marca Samcla.

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

m3 Excavació de rasa fins 4 m.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
Clavegueram
MP
xamfrà
EF
Telef. Telecos
MP
xamfrà escomes.
EF
MP
xamfrà
EF
Abastam. aigua
MP
Xamfrà
Xamfrà
Xamfrà general
EF
EF
Xarxa reg
Baixa tensió
MP
xamfrà
EF
Enllumenat public
MP
xamfà
EF
Gas
MP
xamfrà
EF
MP
EF

2
1
1
1

5,70
15,73
20,90
7,10

0,80
0,80
0,80
0,80

2,00
2,00
2,00
2,00

18,24
25,17
33,44
11,36

2
1
1
1
1
1
1
1

1,20
6,00
8,15
8,00
1,00
35,00
27,80
17,30

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,65
1,62
2,20
2,16
0,27
9,45
7,51
4,67

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1,50
7,65
15,00
15,15
36,00
1,00
8,50
10,20
3,20

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,88
4,78
9,38
9,47
22,50
0,63
5,31
6,38
2,00

3
1
1
1

1,50
7,05
14,15
1,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,60
0,60
0,60
0,60

1,08
1,69
3,40
0,24

1
1
1
1
1

56,50
9,10
12,20
37,30
3,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

8,48
1,37
1,83
5,60
0,54

2
1
1
1
1
1

1,00
7,65
14,80
1,35
24,35
20,90

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

1,02
3,90
7,55
0,69
12,42
10,66
239,54

01.02

m3 Demolició de paviment existent

Demolició del paviment de panot i base de formigó existent, així com dels trams de calçada afectats
pel projecte
Voreres
M. Pelayo
xamfrà
E. Figueras
EF/SR zona gual
Zones calçada
MP
EF

1
1
1
1

99,20
90,45
71,42
17,21

0,15
0,15
0,15
0,15

14,88
13,57
10,71
2,58

1
1
1
1

32,67
17,00
27,37
20,02

0,15
0,15
0,15
0,15

4,90
2,55
4,11
3,00
56,30

01.03

ml Arrencada de vorada existent

Demolició de vorada de formigó existent col·locada sobre formigó, amb martell trencador.
MP
corba
EF
EF
corba

1
1
1
1
1

58,44
6,11
40,87
10,87
3,26

58,44
6,11
40,87
10,87
3,26

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ
SR
SR
corba
corba

UTS LONGITUD AMPLADA
1
1
1
1

ALÇADA PARCIALS

9,74
1,95
13,19
5,11

QUANTITAT

9,74
1,95
13,19
5,11
149,54

01.04

m3 Rebliment i piconatge de rasa. Terres pròpies

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb material adequat propi de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM. Mesura: perfil teòric sense esponjament.
Clavegueram
MP
xamfrà
EF
Telef. Telecos
MP
xamfrà
EF
MP
xamfrà
EF
MP
Abastam. aigua
MP
Xamfrà
Xamfrà
Xamfrà general
EF
EF
Xarxa reg
Baixa tensió
MP
xamfrà
EF
Enllumenat public
MP
xamfà
EF
Gas
MP
xamfrà
EF
MP
EF

2
1
1
1

5,70
15,73
20,90
7,10

0,80
0,80
0,80
0,80

1,50
1,50
1,50
1,50

13,68
18,88
25,08
8,52

2
1
1
1
1
1
1
1

1,20
8,15
8,00
1,00
35,00
27,80
17,30
5,60

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,55

0,16
0,55
0,54
0,07
2,36
1,88
1,17
1,39

2
1
1
1
1
1
1
1

1,50
7,65
15,00
15,15
36,00
1,00
6,60
8,60

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1,13
2,87
5,63
5,68
13,50
0,38
2,48
3,23

3
1
1
1

1,50
7,05
14,15
1,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,30
0,30
0,30
0,30

0,54
0,85
1,70
0,12

1
1
1
1
1

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

3,51
0,36
0,69
1,24
0,60

2
1
1
1
1
1

1,00
7,65
14,80
1,35
24,35
20,90

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

0,66
2,52
4,88
0,45
8,04
6,90
142,24

01.05

m3 Rebliment sorra a rasa.

Rebliment i estesa de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb sorra, envoltant les instal·lacions, en un gruix segons definició e projecte i tipus d'instal·lació. Mesura: Volum teòric
Clavegueram
MP
xamfrà
EF
ded.
Telef. Telecos
MP
xamfrà
EF
MP
xamfrà
EF
Abastam. aigua
MP
Xamfrà
Xamfrà

2
1
1
1
-2

5,70
15,73
20,90
7,10
49,43

0,80
0,80
0,80
0,80
3,14

0,50
0,50
0,50
0,50
0,02

4,56
6,29
8,36
2,84
-6,21

2
1
1
1
1
1
1

1,20
8,15
8,00
1,00
35,00
27,80
17,30

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,32
1,10
1,08
0,14
4,73
3,75
2,34

2
1
1

1,50
7,65
15,00

0,50
0,50
0,50

0,30
0,30
0,30

0,45
1,15
2,25

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ
Xamfrà general
EF
EF
Xarxa reg
Enllumenat public
MP
xamfà
EF
Gas
MP
xamfrà
EF
MP
EF

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

1
1
1
1
1

15,15
36,00
1,00
6,60
8,60

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

2,27
5,40
0,15
0,99
1,29

1
1
1
1
1

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

4,39
0,45
0,86
1,55
0,75

2
1
1
1
1
1

1,00
7,65
14,80
1,35
24,35
20,90

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,36
1,38
2,66
0,24
4,38
3,76

QUANTITAT

64,03
01.06

m3 Transport de terres sobreres

Transport de terres sobreres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a
centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: diferència entre excavació i
replè, teòric sense esponjament.
1
-1

239,54
142,24

239,54
-142,24
97,30

01.07

m3 Transport de runes

Transport de runes a abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a
centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: volum extret teòric sense
esponjament.
1
1

56,30
149,54

0,15

56,30
22,43
78,73

01.08

Ut Desmuntatge de lluminària existent

Desmuntatge de lluminària de paret existent. Carrega i transport de residus a abocador controlat.
MP
EF

3
1

3,00
1,00
4,00

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 02 FORMIGONS
02.01

m3 Formigó per rases

Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot. Mesura: volum teòric sense mermes.
Clavegueram
MP
xamfrà
EF
Telef. Telecos
MP
xamfrà
EF
MP
xamfrà
EF
Abastam. aigua
MP
Xamfrà
Xamfrà
Xamfrà general
EF
EF
Xarxa reg
Baixa tensió
MP
xamfrà
EF
Enllumenat public
MP
xamfà
EF
Gas
MP
xamfrà
EF
MP
EF

2
1
1
1

5,70
15,73
20,90
7,10

0,80
0,80
0,80
0,80

0,10
0,10
0,10
0,10

0,91
1,26
1,67
0,57

2
1
1
1
1
1
1
1

1,20
6,00
8,15
8,00
1,00
35,00
27,80
17,30

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,09
0,22
0,29
0,29
0,04
1,26
1,00
0,62

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1,50
7,65
15,00
15,15
36,00
1,00
8,50
10,20
3,20

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,12
0,31
0,60
0,61
1,44
0,04
0,34
0,41
0,13

3
1
1
1

1,50
7,05
14,15
1,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,30
0,30
0,30
0,30

0,54
0,85
1,70
0,12

1
1
1
1
1

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

1,40
0,14
0,27
0,50
0,24

2
1
1
1
1
1

1,00
7,65
14,80
1,35
24,35
20,90

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,10
0,37
0,71
0,06
1,17
1,00
21,39
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM
03.01

ml Claveguera polietilè D=315 mm

Subministrament i col·locació de claveguera de tub de polietilè de de alta densitat, de 315 mm de diàmetre interior, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclosa p.p. de connexió efectuada directament a les canonades de la xarxa existent.
Fecals
MP
xamfrà
EF
Pluvials
MP
xamfrà
EF

2
1
1
1

5,70
15,73
20,90
7,10

11,40
15,73
20,90
7,10

2
1
1
1

5,70
15,73
20,90
7,10

11,40
15,73
20,90
7,10
110,26

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 04 PAVIMENTS
04.01

m2 Fresat paviment asfàltic

Fresat del paviment asfàltic existent. El gruix promig previst serà de 6 cm. Inclou transport de runa,
carregada amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat en camió, inclosa disposició i cànon
global

1

250,12

250,12
250,12

04.02

t

Repos. Capa rodament D-12 de 5 cm.

Subministrament i estesa de capa de rodament d'aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix, amb
àrid calcari. Inclou neteja prèvia de la superfície i reg d'adherència. Reposició de la capa de rodament
existent. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
1

250,11

0,05

2,40

30,01
30,01

04.03

t

Capa de rodament D-12 de 5 cm. Rep. ferm.

Subministrament i estesa de capa de rodament tipus D-12 de 5 cm de gruix. Zones de reposició de
tot el paquet de ferm. Inclou reg d'adherència previ. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
MP
corba
EF

1
1
1
1
1

27,36
17,00
32,67
12,10
20,02

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

3,28
2,04
3,92
1,45
2,40
13,09

04.04

t

Capa intermitja G-20 de 7 cm. Rep. ferm.

Subministrament i estesa de capa intermèdia, base d'aglomerat asfàltic tipus G-20 de 7 cm de gruix,
amb àrid granític. Zones de reposició de tot el paquet de ferm. Inclou reg previ d'imprimació. Mesura:
superfície ocupació per gruix projectat.
MP
corba
EF

1
1
1
1
1

27,36
17,00
32,67
12,10
20,02

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

4,60
2,86
5,49
2,03
3,36
18,34

04.05

m3 Base de tot-ú artificial ZA-40 de 25 cm de gruix

Subministrament i estesa de base de grava matxucada artificial ZA-40 de 25 cm de gruix promig,
amb estesa i piconat del material al 98% del PM, en zones de reposició de tot el paquet de ferm.
Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
MP
corba
EF

1
1
1
1
1

27,36
17,00
32,67
12,10
20,02

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

6,84
4,25
8,17
3,03
5,01
27,30

04.06

ml Vorada recta T2

Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, tipus T2 de 17x28 cm, classe R
5 (UNE 127025), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, inclosa, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclosa p.p. d'encofrat lateral, excavació i formació de guals de vianants formant pendent i d'accés a aparcament amb peces
especials de guals. Mesura: longitud.
MP
corba
EF
EF
corba
SR
corba SR
recta
corba
recta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

53,54
13,82
36,56
2,54
5,96
7,77
8,95
1,32
2,54
6,39
14,27
6,22
2,54
1,00

53,54
13,82
36,56
2,54
5,96
7,77
8,95
1,32
2,54
6,39
14,27
6,22
2,54
1,00
163,42

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
04.07

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

ml Rigola de panot blanc 20x20x4

Subministrament i col·locació de rigola de llosetes de ciment blanc de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment Pòrtland. Mesura: longitud total.
SR
corba SR
recta
corba
recta

1
1
1
1
1
1
1
1

8,95
1,32
2,54
6,39
14,27
6,22
2,54
1,00

8,95
1,32
2,54
6,39
14,27
6,22
2,54
1,00
43,23

04.08

m2 Reg d'imprimació FM-100

Estesa de reg d'imprimació amb betum asfàltic fluïdificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2.
global
MP
corba
EF

1
1
1
1
1
1

250,11
27,36
17,00
32,67
12,10
20,02

250,11
27,36
17,00
32,67
12,10
20,02
359,26

04.09

m3 Base de formigó HM-20

Subministrament i estesa de base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
MP/xamfrà/EF
EF/SR gual +ampliacio
SR/JM ampliació
2% per trobades amb existent.

1
1
1
1

586,63
35,75
94,45
107,53

0,15
0,15
0,15
0,02

87,99
5,36
14,17
2,15
109,67

04.10

m2 Paviment de panot 20x20x4 cm. Inclòs Guals

Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p. de peces de panot especials per la formació de guals per vehicles
o adaptats per vianants, i la formació d'esglaons previstos al desnivell del xamfrà. Mesura: superfície
ocupació.
MP/EF
EF/SR gual + ampliacio
SR/JM ampliació
2% per trobades amb existent.

1
1
1
1

586,63
35,75
94,45
716,83

0,02

586,63
35,75
94,45
14,34
731,17

04.11

m2 Pintat passos de vianants al paviment

Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.
MP
xamfrà
SR
EF

1
1
1
1

71,64
32,96
28,14
27,68

71,64
32,96
28,14
27,68
160,42
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 05 ABASTAMENT D'AIGUA I REG
SUBCAPITOL 05.01 Abastament Aigua Potable
05.01.01

ml Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.
Abastament
MP
xamfrà
xamfrà general
EF

2
1
1
1
1
1

1,50
7,65
15,00
15,15
29,00
1,00

3,00
7,65
15,00
15,15
29,00
1,00
70,80

05.01.02

ut Pericó pral. 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a xarxa principal de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
1

1,00
1,00

05.01.03

ut Pericó connexió 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
abastament

6

6,00
6,00

05.01.04

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
7

7,00
7,00

SUBCAPITOL 05.02 Instal·lació de reg
05.02.01

ml Tub polietilè de 25 mm. Reg

Tub de polietilè alimentari de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa.
1
1
1
1
1
1

6,50
7,50
0,80
10,20
9,10
1,40

6,50
7,50
0,80
10,20
9,10
1,40
35,50

05.02.02

ut Pericó connexió 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
reg

2

2,00
2,00

05.02.03

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
2

2,00
2,00

05.02.04

ut Comptador aigua de reg

Comptador d'aigua freda per reg, instal·lat a pericó a tal efecte. Inclou contractació amb la companyia, instal·lació del comptador, verificació i jocs de claus de tall de la xarxa.
1

1,00
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT
1,00

05.02.05

ut Programador del reg 2 vies o zones

Programador electrònic per a reg automàtic, de 2 zones, compatible amb el sistema Santilo, marca
Samcla o similar, alimentació per bateria de 9 V.
1

1,00
1,00

05.02.06

ut Electrovàlvula de reg i regul. pressió

Electrovàlvula de reg i de regulació de pressió per la instal·lació de degoters, instal·lada.
2

2,00
2,00

05.02.07

ut Reg per degoteig escocell

Reg per degoteig mitjançant anelles de 80 cm de diàmetre, amb tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm. Totalment acabat
Escocells

2

2,00
2,00

05.02.08

m2 Reg per degoteig parterre

Reg per degoteig mitjançant tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm, resseguint la zona de parterre. Totalment acabat
2

7,50

15,00
15,00

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
06.01

PA Baixa tensió

A justificar per subministrament de material i execució de xarxa elèctrica de baixa tensió, acabada i
en funcionament, amb les característiques establertes segons projecte i pressupost facilitat per la
companyia Fecsa-Endesa. Conduccions en rasa, segons plànols corresponents. Ajustada al REBT.
Inclou projecte, direcció d'obra i legalització. Totalment acabat.
Nota: del projecte i pressupost facilitat per la companyia s'ha descomptat la formació de rasa, ja contemplada al capítol I.
1

1,00
1,00

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01

ml Canalització xarxa

Canalització de xarxa mitjançant tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l´impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
MP
xamfrà
EF

2
2
2
2
2

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

117,00
12,00
22,90
41,36
20,00
213,26

07.02

ml Conductor tetrapolar

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col·locat en tub.
MP
xamfrà
EF

1
1
1
1
1

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00
106,63

07.03

ml Conductor coure nu 1x16 mm2.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
MP
xamfrà
EF

1
1
1
1
1

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00

58,50
6,00
11,45
20,68
10,00
106,63

07.04

ut Piqueta de connexió

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Totalment acabat.
9

9,00
9,00

07.05

ut Pericó connexió 40x40x40 cm.

Pericó per a connexió de 40x40x40 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Totalment acabat.
2
5

2,00
5,00
7,00

07.06

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
7

7,00
7,00

07.07

ut Columna d'acer 6 m

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, amb dos braços a 6 m i 4.5 m d'alçada (calçada i
vorera) segons especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.
5

5,00
5,00

07.08

ut Columna d'acer 4,5 m

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica de 4.5 m d'alçada (vorera zona públic) segons especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.
2

2,00
2,00

07.09

ut Lluminària Nath S Istanium LED

Subministrament i col·locació de lluminària Nath S Istanium LED de la casa Simon, 24 led, 39 W .
Totalment acabat.
vorera

5

5,00
5,00
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CODI

07.10

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

ut Lluminària Merak SYF Istanium LED

Subministrament i col·locació de lluminària Merak SYF Istanium, de la casa Simon, 16 led, 24 W.
Totalment acabat.
zona publica

2

2,00
2,00

07.11

PA Connexió a xarxa existent.

A justificar per connexió a la xarxa aèria existent, mitjançant pal de conversió i armari de control. Inclosa col·locació d'armari, base i connexionat. Totalment acabat i en funcionament.
1

1,00
1,00

AMIDAMENTS
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 08 GAS NATURAL
08.01

ut Pericó connexió 38x38x55 cm

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
7

7,00
7,00

08.02

ut Bastiment i tapa pericó

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
7

7,00
7,00

08.03

ml Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.
MP
xamfrà
EF
xarxa
MP
EF

2
1
1
1

1,00
7,65
14,80
1,35

2,00
7,65
14,80
1,35

1
1

24,35
20,90

24,35
20,90
71,05

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS
09.01

ml Canalització de xarxa.

Canalització de xarxa mitjançant formació de prisma de canalització de formigó HM-20/P/20/I abocat
en obra, amb tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
MP
xamfrà
EF
xarxa
MP
xamfrà
EF

2
1
1
1

1,20
8,15
8,00
1,00

2,40
8,15
8,00
1,00

1
1
1

35,00
27,80
17,30

35,00
27,80
17,30
99,65

09.02

ut Pericó connexió 38x38x55 cm

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
5

5,00
5,00

09.03

ut Bastiment i tapa pericó

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
5

5,00
5,00

09.04

ml Cablejats telefonia

Subministrament i col·locació de cablejats per telefonia dins tub corrugat de 80 mm.
MP
xamfrà
EF
xarxa
MP
xamfrà
EF

4
2
2
2

1,20
8,15
8,00
1,00

4,80
16,30
16,00
2,00

2
2
2

35,00
27,80
17,30

70,00
55,60
34,60
199,30

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 10 JARDINERIA I MOBILIARI URBA
10.01

ut Subminist. arbre D= 20-25 cm

Subministrament d'arbre, de 20 a 25 cm de circumferència de tronc, en contenidor. Lledoner.
2

2,00
2,00

10.02

ut Plantació d'arbre alçada 1,5 a 3 m.

Plantació d'arbre d'alçada 1,5 a 3 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %, inclosa obertura de clot, capa de 8 cm de terra vegetal sobre sol estructural i retirada de terres sobrants. Lledoner
2

2,00
2,00

10.03

ut Leptospermum Karo "Pearl Star"

Subministrament i plantació de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Pearl Star, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
1

24,00

24,00
24,00

10.04

ut Leptospermum Karo "Silver Ice"

Subministrament i plantació de de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Silver Ice, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
1

24,00

24,00
24,00

10.05

ut Escocell de xapa ferro corten 150x150 cm

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 150x150x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó.
2

2,00
2,00

10.06

ml Remat xapa ferro corten zones parterre

Remat de planxa d'acer corten, de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament de formigó.
2

21,50

43,00
43,00

10.07

ml Barrera antiarrel amb p.p. de juntes

Barrera antiarrel acanalada, perimetral a les 2 zones compreses per escocell de l'arbre, el parterre de
les arbustives i l'espai pavimentat intermig, amb 22 ml de perímetre cadascuna, de 60 cm de fondària, a nivell de panot, tipus Reroot o similar, incloent la p.p. de cinta adhesiva a les juntes.
2

22,00

44,00
44,00

10.08

m2 Adequació zona arbustives i malla antiherba

Adequació del terreny a les zones de parterre de les arbustives, amb aportació de terra de plantació
d'arbustives. Malla antiherba tipus Plantex Gold ancorada al terreny i aportació i estesa de triturat
d'escorça de pi.
2

12,00

24,00
24,00

10.09

m2 Adequació terreny escocells i espai intermig. Substrat

Partida global per l'adequació del terreny a les zones compreses per escocell de l'arbre i l'espai pavimentat intermig, amb l'aportació de sol estructural, substrat de plantació d'arbrat, amb una composició
per m3 consistent en 1 m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 cm sense fins i 0,2 m3 de
terra vegetal.
2

20,00

40,00
40,00

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

10.10

ut Adequació escocell. Airejament, asprat. terra vegetal.

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

A cada escocell s'hi instal·larà un sistema d'airejament al voltant de l'arbre format per 4 tubs de drenatge de diàmetre 8 amb tap de plàstic de ventilació, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, model Rootrain Urban Kit o equivalent, a una profunditat de 30 cm. Sistema doble d'aspratge de
fusta de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40
cm i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú per cada arbre. A les zones superiors dels escocells s'hi afegirà una capa de 8 cm de terra vegetal del mateix clot de plantació. Tot col·locat i instal·lat.
escocell

2

2,00
2,00

10.11

ut Paperera.

Subministrament i col·locació de paperera, segons plànol de detall. Totalment acabada.
2

2,00
2,00

10.12

ut Banc per exterior mod. "Nu" de S&C

Banc de fusta per exterior model "Nu" de Santa & Cole o similar, de 258 cm de llargada i respatller
curt de 134 cm, segons especificació de projecte, col·locat sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.
4

4,00
4,00

10.13

ut Cadira per exterior mod. Neoromantico de S&C

Cadira per exterior model Neoromantico de Santa&Cole amb pota lleugera o similar, segons especificació de projecte, col·locada ancorada al paviment sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.
6

6,00
6,00

AMIDAMENTS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT
11.01

ut Seguretat i Salut

Pla i mitjans de seguretat i salut, segons disposicions i normativa vigent.
1

1,00
1,00

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

m3

Excavació de rasa fins 4 m.

5,32

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
01.02

m3

Demolició de paviment existent

39,96

Demolició del paviment de panot i base de formigó existent, així com dels trams de calçada afectats pel projecte
TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.03

ml

Arrencada de vorada existent

6,66

Demolició de vorada de formigó existent col·locada sobre formigó, amb martell trencador.
SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
01.04

m3

Rebliment i piconatge de rasa. Terres pròpies

9,34

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb material adequat propi de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM. Mesura: perfil teòric sense esponjament.
NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
01.05

m3

Rebliment sorra a rasa.

26,44

Rebliment i estesa de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb sorra, envoltant les instal·lacions, en un gruix segons definició e projecte i tipus d'instal·lació. Mesura: Volum teòric
VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.06

m3

Transport de terres sobreres

4,33

Transport de terres sobreres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a
centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: diferència entre excavació i replè, teòric sense esponjament.
QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.07

m3

Transport de runes

4,33

Transport de runes a abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
a centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: volum extret teòric
sense esponjament.
QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.08

Ut

Desmuntatge de lluminària existent

55,86

Desmuntatge de lluminària de paret existent. Carrega i transport de residus a abocador controlat.
CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 02 FORMIGONS
02.01

m3

Formigó per rases

Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot. Mesura: volum teòric sense mermes.
VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

81,76

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM
03.01

ml

Claveguera polietilè D=315 mm

47,23

Subministrament i col·locació de claveguera de tub de polietilè de de alta densitat, de 315 mm de
diàmetre interior, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa. Inclosa p.p. de connexió efectuada directament a les canonades de la xarxa existent.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 04 PAVIMENTS
04.01

m2

Fresat paviment asfàltic

3,23

Fresat del paviment asfàltic existent. El gruix promig previst serà de 6 cm. Inclou transport de runa, carregada amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat en camió, inclosa disposició i cànon
TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
04.02

t

Repos. Capa rodament D-12 de 5 cm.

36,78

Subministrament i estesa de capa de rodament d'aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix,
amb àrid calcari. Inclou neteja prèvia de la superfície i reg d'adherència. Reposició de la capa de
rodament existent. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
04.03

t

Capa de rodament D-12 de 5 cm. Rep. ferm.

36,78

Subministrament i estesa de capa de rodament tipus D-12 de 5 cm de gruix. Zones de reposició
de tot el paquet de ferm. Inclou reg d'adherència previ. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
04.04

t

Capa intermitja G-20 de 7 cm. Rep. ferm.

36,07

Subministrament i estesa de capa intermèdia, base d'aglomerat asfàltic tipus G-20 de 7 cm de
gruix, amb àrid granític. Zones de reposició de tot el paquet de ferm. Inclou reg previ d'imprimació. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS
04.05

m3

Base de tot-ú artificail ZA-40 de 25 cm de gruix

30,08

Subministrament i estesa de base de grava matxucada artificial ZA-40 de 25 cm de gruix promig,
amb estesa i piconat del material al 98% del PM, en zones de reposició de tot el paquet de ferm.
Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
TRENTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS
04.06

ml

Vorada recta T2

28,17

Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, tipus T2 de 17x28 cm, classe R 5 (UNE 127025), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària,
inclosa, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclosa p.p.
d'encofrat lateral, excavació i formació de guals de vianants formant pendent i d'accés a aparcament amb peces especials de guals. Mesura: longitud.
VINT-I-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS
04.07

ml

Rigola de panot blanc 20x20x4

7,67

Subministrament i col·locació de rigola de llosetes de ciment blanc de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment Pòrtland. Mesura: longitud total.
SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
04.08

m2

Reg d'imprimació FM-100

0,45

Estesa de reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2.
ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
04.09

m3

Base de formigó HM-20

73,58

Subministrament i estesa de base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
04.10

m2

Paviment de panot 20x20x4 cm. Inclòs Guals

Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p. de peces de panot especials per la formació de guals per
vehicles o adaptats per vianants, i la formació d'esglaons previstos al desnivell del xamfrà. Mesura: superfície ocupació.
VINT-I-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

23,05

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
04.11

UT

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat passos de vianants al paviment

Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.
QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

PREU
4,96

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 05 ABASTAMENT D'AIGUA I REG
SUBCAPITOL 05.01 Abastament Aigua Potable
05.01.01

ml

Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

32,84

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa.
TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.01.02

ut

Pericó pral. 38x38x55 cm.

279,66

Pericó per a connexió a xarxa principal de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
05.01.03

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm.

279,66

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
05.01.04

ut

Bastiment i tapa pericó.

47,29

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.02 Instal·lació de reg
05.02.01

ml

Tub polietilè de 25 mm. Reg

32,43

Tub de polietilè alimentari de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.
TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.02

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm.

279,66

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
05.02.03

ut

Bastiment i tapa pericó.

47,29

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
05.02.04

ut

Comptador aigua de reg

506,80

Comptador d'aigua freda per reg, instal·lat a pericó a tal efecte. Inclou contractació amb la companyia, instal·lació del comptador, verificació i jocs de claus de tall de la xarxa.
CINC-CENTS SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
05.02.05

ut

Programador del reg 2 vies o zones

150,00

Programador electrònic per a reg automàtic, de 2 zones, compatible amb el sistema Santilo, marca Samcla o similar, alimentació per bateria de 9 V.
CENT CINQUANTA EUROS
05.02.06

ut

Electrovàlvula de reg i regul. pressió

210,00

Electrovàlvula de reg i de regulació de pressió per la instal·lació de degoters, instal·lada.
DOS-CENTS DEU EUROS
05.02.07

ut

Reg per degoteig escocell

52,00

Reg per degoteig mitjançant anelles de 80 cm de diàmetre, amb tub tipus Techline de 17 mm de
diàmetre amb degoters cada 50 cm. Totalment acabat
CINQUANTA-DOS EUROS
05.02.08

m2

Reg per degoteig parterre

Reg per degoteig mitjançant tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm,
resseguint la zona de parterre. Totalment acabat
TRENTA-VUIT EUROS

38,00

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
06.01

PA

Baixa tensió

A justificar per subministrament de material i execució de xarxa elèctrica de baixa tensió, acabada i en funcionament, amb les característiques establertes segons projecte i pressupost facilitat
per la companyia Fecsa-Endesa. Conduccions en rasa, segons plànols corresponents. Ajustada
al REBT. Inclou projecte, direcció d'obra i legalització. Totalment acabat.
Nota: del projecte i pressupost facilitat per la companyia s'ha descomptat la formació de rasa, ja
contemplada al capítol I.
TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

3.665,00

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01

ml

Canalització xarxa

1,90

Canalització de xarxa mitjançant tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l´impacte de 6 j, resistència a compressió de 250
N, muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
07.02

ml

Conductor tetrapolar

4,91

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col·locat en tub.
QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
07.03

ml

Conductor coure nu 1x16 mm2.

3,80

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
07.04

ut

Piqueta de connexió

20,42

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Totalment acabat.
VINT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
07.05

ut

Pericó connexió 40x40x40 cm.

59,66

Pericó per a connexió de 40x40x40 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Totalment acabat.
CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
07.06

ut

Bastiment i tapa pericó.

47,29

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
07.07

ut

Columna d'acer 6 m

520,38

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, amb dos braços a 6 m i 4.5 m d'alçada (calçada
i vorera) segons especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment
acabat.
CINC-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
07.08

ut

Columna d'acer 4,5 m

470,38

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica de 4.5 m d'alçada (vorera zona públic) segons
especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.
QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
07.09

ut

Lluminària Nath S Istanium LED

509,08

Subministrament i col·locació de lluminària Nath S Istanium LED de la casa Simon, 24 led, 39 W
. Totalment acabat.
CINC-CENTS NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
07.10

ut

Lluminària Merak SYF Istanium LED

634,08

Subministrament i col·locació de lluminària Merak SYF Istanium, de la casa Simon, 16 led, 24
W. Totalment acabat.
SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
07.11

PA

Connexió a xarxa existent.

A justificar per connexió a la xarxa aèria existent, mitjançant pal de conversió i armari de control.
Inclosa col·locació d'armari, base i connexionat. Totalment acabat i en funcionament.
MIL CINC-CENTS EUROS

1.500,00

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 08 GAS NATURAL
08.01

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm

279,66

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
08.02

ut

Bastiment i tapa pericó

47,29

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
08.03

ml

Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

32,84

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa.
TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS
09.01

ml

Canalització de xarxa.

3,01

Canalització de xarxa mitjançant formació de prisma de canalització de formigó HM-20/P/20/I
abocat en obra, amb tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
TRES EUROS amb UN CÈNTIMS
09.02

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm

279,66

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
09.03

ut

Bastiment i tapa pericó

47,29

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
09.04

ml

Cablejats telefonia

Subministrament i col·locació de cablejats per telefonia dins tub corrugat de 80 mm.
DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2,63

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPÍTOL 10 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
10.01

ut

Subminist. arbre D= 20-25 cm

229,40

Subministrament d'arbre, de 20 a 25 cm de circumferència de tronc, en contenidor. Lledoner.
DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
10.02

ut

Plantació d'arbre alçada 1,5 a 3 m.

89,44

Plantació d'arbre d'alçada 1,5 a 3 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %, inclosa
obertura de clot, capa de 8 cm de terra vegetal sobre sol estructural i retirada de terres sobrants.
Lledoner
VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
10.03

ut

Leptospermum Karo "Pearl Star"

18,10

Subministrament i plantació de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Pearl Star, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
10.04

ut

Leptospermum Karo "Silver Ice"

18,10

Subministrament i plantació de de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Silver Ice, en
contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
10.05

ut

Escocell de xapa ferro corten 150x150 cm

275,20

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 150x150x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó.
DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
10.06

ml

Remat xapa ferro corten zones parterre

46,24

Remat de planxa d'acer corten, de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament de
formigó.
QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
10.07

ml

Barrera antiarrel amb p.p. de juntes

20,78

Barrera antiarrel acanalada, perimetral a les 2 zones compreses per escocell de l'arbre, el parterre de les arbustives i l'espai pavimentat intermig, amb 22 ml de perímetre cadascuna, de 60 cm
de fondària, a nivell de panot, tipus Reroot o similar, incloent la p.p. de cinta adhesiva a les juntes.
VINT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
10.08

m2

Adequació zona arbustives i malla antiherba

90,12

Adequació del terreny a les zones de parterre de les arbustives, amb aportació de terra de plantació d'arbustives. Malla antiherba tipus Plantex Gold ancorada al terreny i aportació i estesa de triturat d'escorça de pi.

NORANTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
10.09

m2

Adequació terreny escocells i espai intermig. Substrat

55,98

Partida global per l'adequació del terreny a les zones compreses per escocell de l'arbre i l'espai
pavimentat intermig, amb l'aportació de sol estructural, substrat de plantació d'arbrat, amb una
composició per m3 consistent en 1 m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 cm sense
fins i 0,2 m3 de terra vegetal.
CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
10.10

ut

Adequació escocell. Airejament, asprat. terra vegetal.

146,91

A cada escocell s'hi instal·larà un sistema d'airejament al voltant de l'arbre format per 4 tubs de
drenatge de diàmetre 8 amb tap de plàstic de ventilació, adaptador i anellat de tub perforat amb
connector, model Rootrain Urban Kit o equivalent, a una profunditat de 30 cm. Sistema doble
d'aspratge de fusta de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2,40 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 40 cm i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú per cada arbre. A les zones superiors dels escocells s'hi afegirà una capa de 8 cm de terra vegetal del mateix clot de
plantació. Tot col·locat i instal·lat.
CENT QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS
10.11

ut

Paperera.

Subministrament i col·locació de paperera, segons plànol de detall. Totalment acabada.
DOS-CENTS CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

205,59

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
10.12

UT

DESCRIPCIÓ

ut

Banc per exterior mod. "Nu" de S&C

PREU
1.053,61

Banc de fusta per exterior model "Nu" de Santa & Cole o similar, de 258 cm de llargada i respatller curt de 134 cm, segons especificació de projecte, col·locat sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.
MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
10.13

ut

Cadira per exterior mod. Neoromantico de S&C

492,22

Cadira per exterior model Neoromantico de Santa&Cole amb pota lleugera o similar, segons especificació de projecte, col·locada ancorada al paviment sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.
QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS UNITARIS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

UT

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT
11.01

ut

Seguretat i Salut

975,00

Pla i mitjans de seguretat i salut, segons disposicions i normativa vigent.
NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

O0110
M0212

m3 Excavació de rasa fins 4 m.
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
0,010 H.
0,120 H.

Manobre
Retroexcavadora s/neumàtics

15,81
0,16
43,00
5,16
TOTAL PARTIDA..............................................................

5,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
01.02

O0109
M0222

m3 Demolició de paviment existent
Demolició del paviment de panot i base de formigó existent, així com dels trams de calçada afectats pel projecte
1,800 H.
0,900 H.

Manobre especial.litzat
Compressor 2 martells

16,20
29,16
12,00
10,80
TOTAL PARTIDA..............................................................

39,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.03

O0109
M0222

ml

0,300 H.
0,150 H.

Arrencada de vorada existent
Demolició de vorada de formigó existent col·locada sobre formigó, amb martell trencador.
Manobre especial.litzat
Compressor 2 martells

16,20
4,86
12,00
1,80
TOTAL PARTIDA..............................................................

6,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
01.04

O0109
M0212
M0217

m3 Rebliment i piconatge de rasa. Terres propies
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb material adequat propi de l'excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. Mesura: perfil teòric sense
esponjament.
0,200 H.
0,100 H.
0,200 H.

Manobre especial.litzat
Retroexcavadora s/neumàtics
Pico vibrant de 1300 Kg

16,20
3,24
43,00
4,30
9,00
1,80
TOTAL PARTIDA..............................................................

9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
01.05

O0109
M0212
P0444

m3 Rebliment sorra a rasa.
Rebliment i estesa de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb sorra, envoltant les instal·lacions, en un gruix
segons definició e projecte i tipus d'instal·lació. Mesura: Volum teòric
0,200 H. Manobre especial.litzat
0,100 H. Retroexcavadora s/neumàtics
1,050 M3 Sorra granítica de cantera

16,20
3,24
43,00
4,30
18,00
18,90
TOTAL PARTIDA..............................................................

26,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.06

M0224
M0202

m3 Transport de terres sobreres
Transport de terres sobreres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat
amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: diferència entre excavació i replè, teòric sense esponjament.
0,033 H.
0,123 H.

Pala carregadora pneumatics.
Camió 12 Tn

38,00
1,25
25,00
3,08
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

4,33

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
01.07

M0224
M0202

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Transport de runes
Transport de runes a abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: volum extret teòric sense esponjament.
0,033 H.
0,123 H.

Pala carregadora pneumatics.
Camió 12 Tn

38,00
1,25
25,00
3,08
TOTAL PARTIDA..............................................................

4,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.08

O0136
O0137
M02071

Ut

1,000 H.
1,000 H.
1,000 H.

Desmuntatge de lluminària existent
Desmuntatge de lluminària de paret existent. Carrega i transport de residus a abocador controlat.
Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Camió cistella

24,46
24,46
15,78
15,78
15,62
15,62
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

55,86

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 02 FORMIGONS
02.01

O0110
P0309

m3 Formigó per rases
Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot. Mesura: volum teòric sense mermes.
0,440 H. Manobre
1,100 M3 Formigó HA-25 Mw/mm2

15,81
6,96
68,00
74,80
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

81,76

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM
03.01

O0106
O0110
P40744

ml

0,300 H.
0,300 H.
1,050 Ml

Claveguera polietilè D=315 mm
Subministrament i col·locació de claveguera de tub de polietilè de de alta densitat, de 315 mm de diàmetre interior,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclosa p.p. de connexió
efectuada directament a les canonades de la xarxa existent.
Oficial 1ª
Manobre
Tub polietilè D= 315 mm

19,12
5,74
15,81
4,74
35,00
36,75
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

47,23

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 04 PAVIMENTS
04.01

O0110
M02101
M0210
M0202
%0154

m2 Fresat paviment asfàltic
Fresat del paviment asfàltic existent. El gruix promig previst serà de 6 cm. Inclou transport de runa, carregada amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat en camió, inclosa disposició i cànon
0,100
0,020
0,004
0,018
2,000

H.
H
H.
H.
%.

Manobre
Fresadora asfalt
Excavadora-carregado.s/neumà.
Camió 12 Tn
Mitjans auxiliars

15,81
1,58
49,28
0,99
38,35
0,15
25,00
0,45
3,20
0,06
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
04.02

O0106
O0109
P3970
M0237
M0220
M0221
%0154

0,019
0,086
1,000
0,010
0,012
0,012
2,000

t

Repos. Capa rodament D-12 de 5 cm.
Subministrament i estesa de capa de rodament d'aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix, amb àrid calcari.
Inclou neteja prèvia de la superfície i reg d'adherència. Reposició de la capa de rodament existent. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.

H.
H.
Tn
H.
H.
H.
%.

Oficial 1ª
Manobre especial.litzat
MBC-D12 granulat granític
Bituminadora automatriu
Corró vibratori de 12 Tn
Corró vibratori pneumàtic
Mitjans auxiliars

19,12
0,36
16,20
1,39
33,05
33,05
36,00
0,36
45,00
0,54
29,75
0,36
36,10
0,72
TOTAL PARTIDA..............................................................

36,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
04.03

O0106
O0109
P3970
M0237
M0220
M0221
%0154

0,019
0,086
1,000
0,010
0,012
0,012
2,000

t

Capa de rodament D-12 de 5 cm. Rep. ferm.
Subministrament i estesa de capa de rodament tipus D-12 de 5 cm de gruix. Zones de reposició de tot el paquet de
ferm. Inclou reg d'adherència previ. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.

H.
H.
Tn
H.
H.
H.
%.

Oficial 1ª
Manobre especial.litzat
MBC-D12 granulat granític
Bituminadora automatriu
Corró vibratori de 12 Tn
Corró vibratori pneumàtic
Mitjans auxiliars

19,12
0,36
16,20
1,39
33,05
33,05
36,00
0,36
45,00
0,54
29,75
0,36
36,10
0,72
TOTAL PARTIDA..............................................................

36,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
04.04

O0106
O0109
P3974
M0237
M0220
M0221
%0154

0,019
0,086
1,000
0,010
0,012
0,012
2,000

t

Capa intermitja G-20 de 7 cm. Rep. ferm.
Subministrament i estesa de capa intermèdia, base d'aglomerat asfàltic tipus G-20 de 7 cm de gruix, amb àrid granític. Zones de reposició de tot el paquet de ferm. Inclou reg previ d'imprimació. Mesura: superfície ocupació per
gruix projectat.

H.
H.
Tn
H.
H.
H.
%.

Oficial 1ª
Manobre especial.litzat
MBC-S20 granulat granític
Bituminadora automatriu
Corró vibratori de 12 Tn
Corró vibratori pneumàtic
Mitjans auxiliars

19,12
0,36
16,20
1,39
32,35
32,35
36,00
0,36
45,00
0,54
29,75
0,36
35,40
0,71
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

36,07

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

04.05

O0110
M0298
P0433
M0215
M0220
M0206

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Base de tot-ú artificial ZA-40 de 25 cm de gruix
Subministrament i estesa de base de grava matxucada artificial ZA-40 de 25 cm de gruix promig, amb estesa i piconat del material al 98% del PM, en zones de reposició de tot el paquet de ferm. Mesura: superfície ocupació per
gruix projectat.
0,050
50,000
1,150
0,045
0,050
0,030

H.
L.
M3
H.
H.
H.

Manobre
Aigua
Tot-u artificial
Motonivelladora
Corró vibratori de 12 Tn
Camió cisterna 8 m3

15,81
0,79
0,09
4,50
17,00
19,55
47,00
2,12
45,00
2,25
29,00
0,87
TOTAL PARTIDA..............................................................

30,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS
04.06

O0106
O0110
P0304
E0121
P3950
P0820
P0980
M0212
%0154

0,250
0,520
0,100
0,001
1,050
0,370
0,100
0,100
2,000

ml

Vorada recta T2
Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, tipus T2 de 17x28 cm, classe R 5 (UNE
127025), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, inclosa, i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclosa p.p. d'encofrat lateral, excavació i formació de guals
de vianants formant pendent i d'accés a aparcament amb peces especials de guals. Mesura: longitud.

H.
H.
M3
M3
Ml
M2
Kg
H.
%.

Oficial 1ª
Manobre
Formigó Fck 125 Kg/cm2
Morter M- 80/A (1:4) (350 Kg)
Vorada de formigó 17x28 cm
Tauler fusta 22mm 10 usos
Claus
Retroexcavadora s/neumàtics
Mitjans auxiliars

19,12
4,78
15,81
8,22
40,00
4,00
84,00
0,08
5,50
5,78
1,00
0,37
0,94
0,09
43,00
4,30
27,60
0,55
TOTAL PARTIDA..............................................................

28,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS
04.07

O0106
O0110
E0128
P3962
P0405
%0154

0,200
0,050
0,006
5,000
0,100
2,000

ml

Rigola de panot blanc 20x20x4
Subministrament i col·locació de rigola de llosetes de ciment blanc de 20x20x4 cm, col·locades amb morter elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment Pòrtland. Mesura: longitud total.

H.
H.
M3
Ut
Kg
%.

Oficial 1ª
Manobre
Morter M- 40/B (1:1:7)
Rigola de panot blanc 20x20x4
Ciment portland PB-350
Mitjans auxiliars

19,12
3,82
15,81
0,79
84,05
0,50
0,48
2,40
0,12
0,01
7,50
0,15
TOTAL PARTIDA..............................................................

7,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
04.08

O0109
P0455
M0239

m2 Reg d'imprimació FM-100
Estesa de reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2.
0,004 H.
1,500 Kg
0,004 H.

Manobre especial.litzat
Betum fluïdificat tip. FM-100
Camió cisterna reg asfàltic

16,20
0,06
0,20
0,30
22,00
0,09
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0,45

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

04.09

O0106
O0110
P0307
M0232

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Base de formigó HM-20
Subministrament i estesa de base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Mesura: superfície ocupació
per gruix projectat.
0,150
0,450
1,050
0,150

H.
H.
M3
H.

Oficial 1ª
Manobre
Formigó HM-20 Nw/mm2
Regle vibratori

19,12
2,87
15,81
7,11
60,00
63,00
4,00
0,60
TOTAL PARTIDA..............................................................

73,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
04.10

O0106
O0110
P3914
E0128
P0405

m2 Paviment de panot 20x20x4 cm. Inclos Guals
Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou
p.p. de peces de panot especials per la formació de guals per vehicles o adaptats per vianants, i la formacio d'esglaons previstos al desnivell del xamfra. Mesura: superfície ocupació.
0,500
0,300
1,020
0,030
3,000

H.
H.
M2
M3
Kg

Oficial 1ª
Manobre
Panot cim.gris T.1 20x20x4
Morter M- 40/B (1:1:7)
Ciment portland PB-350

19,12
9,56
15,81
4,74
5,75
5,87
84,05
2,52
0,12
0,36
TOTAL PARTIDA..............................................................

23,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS
04.11

O0106
O0110
P4096
P4097
M0299

m2 Pintat pasos de vianants al paviment
Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.
0,030
0,015
0,325
0,200
0,013

H.
H.
Kg
Kg
H

Oficial 1ª
Manobre
Pintura reflectora per a senyalització
Microesferes de vidre
Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

19,12
0,57
15,81
0,24
8,65
2,81
4,90
0,98
28,05
0,36
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

4,96

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 ABASTAMENT D'AIGUA I REG
SUBCAPITOL 05.01 Abastament Aigua Potable
05.01.01

O0106
O0110
P2951
P2985
P2986

0,320
0,320
1,020
0,300
1,000

ml

Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.
Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

H.
H.
Ml
ut
ut

Oficial 1ª
Manobre
Tub polietilè AD-110 mm 4b
Accessori per tubs polietilè
Part prop. elements muntatge

19,12
6,12
15,81
5,06
4,00
4,08
58,00
17,40
0,18
0,18
TOTAL PARTIDA..............................................................

32,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.01.02

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751
P2824

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000
1,000

ut

Pericó pral. 38x38x55 cm.
Pericó per a connexió a xarxa principal de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment
acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u
Ut

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàlic encofr.pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest
Vàlvula, components, clau pas

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
220,00
220,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

279,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
05.01.03

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751
P2824

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000
1,000

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm.
Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u
Ut

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàlic encofr.pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest
Vàlvula, components, clau pas

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
220,00
220,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

279,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
05.01.04

O0106
O0110
P3840
P0364

0,350
0,350
1,000
0,020

ut

Bastiment i tapa pericó.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Bastiment-tapa pericó, fosa.
Morter mixt portland i sorra

19,12
6,69
15,81
5,53
33,14
33,14
96,74
1,93
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

47,29

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 05.02 Instal·lació de reg
05.02.01

O0106
O0110
P407481
P2985
P2986

0,320
0,320
1,020
0,300
1,000

ml

Tub polietilè de 25 mm. Reg
Tub de polietilè alimentari de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

H.
H.
Ml
ut
ut

Oficial 1ª
Manobre
Tub polietile alimentari AD-25 mm 10b
Accessori per tubs polietile
Part prop. elements muntatge

19,12
6,12
15,81
5,06
3,60
3,67
58,00
17,40
0,18
0,18
TOTAL PARTIDA..............................................................

32,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.02

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751
P2824

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000
1,000

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm.
Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u
Ut

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàl·lic encofr. pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest
Vàlvula, components, clau pas

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
220,00
220,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

279,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
05.02.03

O0106
O0110
P3840
P0364

0,350
0,350
1,000
0,020

ut

Bastiment i tapa pericó.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Bastiment-tapa pericó, fosa.
Morter mixt portland i sorra

19,12
6,69
15,81
5,53
33,14
33,14
96,74
1,93
TOTAL PARTIDA..............................................................

47,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
05.02.04

R0003
R00031
R00032
R00033

1,000
1,000
1,000
1,000

ut

Comptador aigua de reg
Comptador d'aigua freda per reg, instal·lat a pericó a tal efecte. Inclou contractació amb la companyia, instal·lació
del comptador, verificació i jocs de claus de tall de la xarxa.

Ut
Ut
Ut
Ut

Comptador aigua de reg
Tarifa contractació
Verificació
Joc de claus

110,00
110,00
355,00
355,00
2,80
2,80
39,00
39,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

506,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
05.02.05

R0004

ut

1,000 Ut

Programador del reg 2 vies o zones
Programador electrònic per a reg automàtic, de 2 zones, compatible amb el sistema Santilo, marca Samcla o similar, alimentació per bateria de 9 V.
Programador del reg

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS

150,00
150,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

150,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
05.02.06

R0005
R0006

QUANTITAT UT
ut

1,000 Ut
1,000 Ut

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

125,00
125,00
85,00
85,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

210,00

Electrovàlvula de reg i regul. pressió
Electrovàlvula de reg i de regulació de pressió per la instal·lació de degoters, instal·lada.
Electrovàlvula de reg
Vàlvula de regulació de pressió

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS
05.02.07

R0001

ut

1,000 Ut

Reg per degoteig escocell
Reg per degoteig mitjançant anelles de 80 cm de diàmetre, amb tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm. Totalment acabat
Reg per degoteig

52,00
52,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

52,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS
05.02.08

R0002

m2 Reg per degoteig parterre
Reg per degoteig mitjançant tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm, resseguint la zona de parterre. Totalment acabat
1,000 M2 Reg per degoteig

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

38,00
38,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

38,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
06.01

P3198

PA Baixa tensió
A justificar per subministrament de material i execució de xarxa elèctrica de baixa tensió, acabada i en funcionament, amb les característiques establertes segons projecte i pressupost facilitat per la companyia Fecsa-Endesa.
Conduccions en rasa, segons plànols corresponents. Ajustada al REBT. Inclou projecte, direcció d'obra i legalització. Totalment acabat.
Nota: del projecte i pressupost facilitat per la companyia s'ha descomptat la formació de rasa, ja contemplada al capítol I.
1,000 Ut

A justificar segons Cia.

3.665,00
3.665,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

3.665,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01

O0136
O0137
P3231

ml

0,033 H.
0,020 H.
1,000 Ut

Canalització xarxa
Canalització de xarxa mitjançant tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l´impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Tub corbable corr. PVC 80 mm

24,46
0,81
15,78
0,32
0,77
0,77
TOTAL PARTIDA..............................................................

1,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
07.02

O0136
O0137
P3232

ml

0,040 H.
0,040 H.
1,000 M.

Conductor tetrapolar
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub.
Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Conduct.coure UNE RZ1-K 0.6/1

24,46
0,98
15,78
0,63
3,30
3,30
TOTAL PARTIDA..............................................................

4,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
07.03

O0136
O0137
P3233
P3234

0,060
0,100
1,000
1,000

ml

Conductor coure nu 1x16 mm2.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.

H.
H.
M.
Ut

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Conduct.coure nu 1x16 mm2
Part proporcional accessoris

24,46
1,47
15,78
1,58
0,48
0,48
0,27
0,27
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
07.04

O0136
O0137
P3235
P3236

0,266
0,266
1,000
1,000

ut

Piqueta de connexió
Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
Ut

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Piqueta connexio terra
Part.prop.elements conn.terra

24,46
6,51
15,78
4,20
6,65
6,65
3,06
3,06
TOTAL PARTIDA..............................................................

20,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
07.05

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000

ut

Pericó connexio 40x40x40 cm.
Pericó per a connexió de 40x40x40 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Totalment acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàlic encofr.pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

59,66

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

07.06

O0106
O0110
P3840
P0364

0,350
0,350
1,000
0,020

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

ut

Bastiment i tapa pericó.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Bastiment-tapa pericó, fosa.
Morter mixt portland i sorra

19,12
6,69
15,81
5,53
33,14
33,14
96,74
1,93
TOTAL PARTIDA..............................................................

IMPORT

47,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
07.07

O0136
O0137
O0110
P0309
P407471
P40741
M0207
M02071

0,530
0,530
0,440
0,500
1,000
1,000
1,000
0,530

ut

Columna d'acer 6 m
Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, amb dos braços a 6 m i 4.5 m d'alçada (calçada i vorera) segons
especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.

H.
H.
H.
M3
Ut
Ut
H.
H.

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Manobre
Formigó HA-25 Mw/mm2
Columna d'acer galvan 6 m
Part proporcional d'accesoris
Camió grua
Camió cistella

24,46
12,96
15,78
8,36
15,81
6,96
68,00
34,00
400,00
400,00
30,80
30,80
19,02
19,02
15,62
8,28
TOTAL PARTIDA..............................................................

520,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
07.08

O0136
O0137
O0110
P0309
P407472
P40741
M0207
M02071

0,530
0,530
0,440
0,500
1,000
1,000
1,000
0,530

ut

Columna d'acer 4,5 m
Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica de 4.5 m d'alçada (vorera zona públic) segons especificació de
projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.

H.
H.
H.
M3
Ut
Ut
H.
H.

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Manobre
Formigó HA-25 Mw/mm2
Columna d'acer galvan 4,5 m
Part proporcional d'accesoris
Camió grua
Camió cistella

24,46
12,96
15,78
8,36
15,81
6,96
68,00
34,00
350,00
350,00
30,80
30,80
19,02
19,02
15,62
8,28
TOTAL PARTIDA..............................................................

470,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
07.09

O0136
O0137
P40721
P407411

0,350
0,350
1,000
1,000

ut

Lluminària Nath S Istanium LED
Subministrament i col·locació de lluminària Nath S Istanium LED de la casa Simon, 24 led, 39 W . Totalment acabat.

H.
H.
Ut
Ut

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Lluminaria Nath S Istanium LED 24 led 39w
Part proporcional d'accesoris

24,46
8,56
15,78
5,52
415,00
415,00
80,00
80,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

509,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
07.10

O0136
O0137
P40731
P407411

0,350
0,350
1,000
1,000

ut

Lluminària Merak SYF Istanium LED
Subministrament i col·locació de lluminària Merak SYF Istanium, de la casa Simon, 16 led, 24 W. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
Ut

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Lluminaria Merak SYF Istanium LED 16 led 24w
Part proporcional d'accesoris

24,46
8,56
15,78
5,52
540,00
540,00
80,00
80,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

634,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
07.11

P3790

PA Connexió a xarxa existent.
A justificar per connexió a la xarxa aèria existent, mitjançant pal de conversió i armari de control. Inclosa col·locació d'armari, base i connexionat. Totalment acabat i en funcionament.
1,000 Ut

A justif.connexió xarxa exist

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

1.500,00
1.500,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

1.500,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 08 GAS NATURAL
08.01

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751
P2824

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000
1,000

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm
Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u
Ut

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàl·lic encofr. pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest
Vàlvula, components, clau pas

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
220,00
220,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

279,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
08.02

O0106
O0110
P3840
P0364

0,350
0,350
1,000
0,020

ut

Bastiment i tapa pericó
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Bastiment-tapa pericó, fosa.
Morter mixt portland i sorra

19,12
6,69
15,81
5,53
33,14
33,14
96,74
1,93
TOTAL PARTIDA..............................................................

47,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
08.03

O0106
O0110
P2951
P2985
P2986

0,320
0,320
1,020
0,300
1,000

ml

Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.
Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.

H.
H.
Ml
ut
ut

Oficial 1ª
Manobre
Tub polietile AD-110 mm 4b
Accessori per tubs polietile
Part prop. elements muntatge

19,12
6,12
15,81
5,06
4,00
4,08
58,00
17,40
0,18
0,18
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

32,84

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS
09.01

O0136
O0137
P3231
P0307

0,033
0,020
2,050
0,005

ml

Canalització de xarxa.
Canalització de xarxa mitjançant formació de prisma de canalització de formigó HM-20/P/20/I abocat en obra, amb
tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª electricista
Ajudant d'electricista
Tub corbable corr. PVC 80 mm
Formigó HM-20 Nw/mm2

24,46
0,81
15,78
0,32
0,77
1,58
60,00
0,30
TOTAL PARTIDA..............................................................

3,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb UN CÈNTIMS
09.02

O0106
O0110
P0443
P0307
P0838
P0751
P2824

1,200
1,200
13,500
0,260
1,000
6,000
1,000

ut

Pericó connexió 38x38x55 cm
Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.

H.
H.
KG
M3
u
u
Ut

Oficial 1ª
Manobre
Sorra granítica de cantera
Formigó HM-20 Nw/mm2
Motlle metàl·lic encofr. pericó
Maó calat, de 29x14x10 revest
Vàlvula, components, clau pas

19,12
22,94
15,81
18,97
0,02
0,27
60,00
15,60
0,80
0,80
0,18
1,08
220,00
220,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

279,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
09.03

O0106
O0110
P3840
P0364

0,350
0,350
1,000
0,020

ut

Bastiment i tapa pericó
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Bastiment-tapa pericó, fosa.
Morter mixt portland i sorra

19,12
6,69
15,81
5,53
33,14
33,14
96,74
1,93
TOTAL PARTIDA..............................................................

47,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
09.04

P40743

ml

1,050 Ml

Cablejats telefonia
Subministrament i col·locació de cablejats per telefonia dins tub corrugat de 80 mm.
Cablejats i ma d'obra

2,50
2,63
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2,63

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

229,40
229,40
TOTAL PARTIDA..............................................................

229,40

CAPÍTOL 10 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
10.01

P4090

ut

1,000 Ut

Subminist. arbre D= 20-25 cm
Subministrament d'arbre, de 20 a 25 cm de circumferència de tronc, en contenidor. Lledoner.
Arbre fulla caduca D=20/25 cm

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
10.02

O0144
O0145
P4091
P4092
P4093

0,107
3,100
0,500
0,500
0,200

ut

Plantació d'arbre alçada 1,5 a 3 m.
Plantació d'arbre d'alçada 1,5 a 3 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %, inclosa obertura de clot, capa
de 8 cm de terra vegetal sobre sol estructural i retirada de terres sobrants. Lledoner

H.
H.
H.
H.
M3

Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Minicarregadora amb retro
Camio grua
Terra vegetal

17,50
1,87
16,40
50,84
34,66
17,33
30,47
15,24
20,81
4,16
TOTAL PARTIDA..............................................................

89,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
10.03

P40992
O0144
O0145
P4093

1,000
0,050
0,250
0,150

ut

Leptospermum Karo "Pearl Star"
Subministrament i plantació de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Pearl Star, en contenidor de 3 litres,
obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.

Ut
H.
H.
M3

Leptospermum Karo "Pearl Star"
Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Terra vegetal

10,00
10,00
17,50
0,88
16,40
4,10
20,81
3,12
TOTAL PARTIDA..............................................................

18,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
10.04

P40993
O0144
O0145
P4093

1,000
0,050
0,250
0,150

ut

Leptospermum Karo "Silver Ice"
Subministrament i plantació de de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Silver Ice, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.

Ut
H.
H.
M3

Leptospermum Karo "Silver Ice"
Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Terra vegetal

10,00
10,00
17,50
0,88
16,40
4,10
20,81
3,12
TOTAL PARTIDA..............................................................

18,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
10.05

O0106
O0110
P40631
P0307

0,750
0,750
1,000
0,150

ut

Escocell de xapa ferro corten 150x150 cm
Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 150x150x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó.

H.
H.
Ut
M3

Oficial 1ª
Manobre
Escocell de xapa corten 150x150 cm.
Formigó HM-20 Nw/mm2

19,12
14,34
15,81
11,86
240,00
240,00
60,00
9,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

275,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
10.06

O0106
O0110
P4064
P0307

0,100
0,100
1,050
0,100

ml

Remat xapa ferro corten zones parterre
Remat de planxa d'acer corten, de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament de formigó.

H.
H.
Ml
M3

Oficial 1ª
Manobre
Remat de xapa corten zones parterre.
Formigó HM-20 Nw/mm2

19,12
1,91
15,81
1,58
35,00
36,75
60,00
6,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

46,24

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

10.07

ml

O0144
O0145
P41001

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Barrera antiarrel amb p.p. de juntes
Barrera antiarrel acanalada, perimetral a les 2 zones compreses per escocell de l'arbre, el parterre de les arbustives i l'espai pavimentat intermig, amb 22 ml de perímetre cadascuna, de 60 cm de fondària, a nivell de panot, tipus Reroot o similar, incloent la p.p. de cinta adhesiva a les juntes.

0,100 H. Oficial jardiner
0,200 H. Ajudant jardiner
1,050 ML Barrera antiarrel acanalada, pp cinta

17,50
1,75
16,40
3,28
15,00
15,75
TOTAL PARTIDA..............................................................

20,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
10.08

O0144
O0145
P41022
P4103
P4104
P4105

m2 Adequació zona arbustives i malla antiherba
Adequació del terreny a les zones de parterre de les arbustives, amb aportació de terra de plantació d'arbustives.
Malla antiherba tipus Plantex Gold ancorada al terreny i aportació i estesa de triturat d'escorça de pi.
0,300
0,600
0,400
1,100
1,000
60,000

H.
H.
M3
M2
Ut
L

Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Terra de plantació
Malla antiherba
Piqueta ancoratge 6 mm
Escorça de pi

17,50
5,25
16,40
9,84
160,00
64,00
0,56
0,62
0,21
0,21
0,17
10,20
TOTAL PARTIDA..............................................................

90,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
10.09

O0144
O0145
P41021

m2 Adequació terreny escocells i espai intermig. Substrat
Partida global per l'adequació del terreny a les zones compreses per escocell de l'arbre i l'espai pavimentat intermig, amb l'aportació de sol estructural, substrat de plantació d'arbrat, amb una composició per m3 consistent en 1
m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 cm sense fins i 0,2 m3 de terra vegetal.
0,250 H. Oficial jardiner
0,250 H. Ajudant jardiner
0,500 M3 Substrat. Sol estructural

17,50
4,38
16,40
4,10
95,00
47,50
TOTAL PARTIDA..............................................................

55,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
10.10

O0144
O0145
P41011
P4106
P4107

1,500
1,500
1,000
2,000
2,000

ut

Adequació escocell. Airejament, asprat. terra vegetal.
A cada escocell s'hi instal·larà un sistema d'airejament al voltant de l'arbre format per 4 tubs de drenatge de diàmetre 8 amb tap de plàstic de ventilació, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, model Rootrain Urban Kit o
equivalent, a una profunditat de 30 cm. Sistema doble d'aspratge de fusta de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2,40
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40 cm i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú per cada arbre. A les zones superiors dels escocells s'hi afegirà una capa de 8 cm de terra vegetal del mateix clot de
plantació. Tot col·locat i instal·lat.

H.
H.
Ut
Ut
Ut

Oficial jardiner
17,50
26,25
Ajudant jardiner
16,40
24,60
Conjunt 4 tubs airejament, de drenatge diam. 8
84,00
84,00
Aspratge d'estaca tornejada de fusta tractada diam. 8. 2,40 m.
5,67
11,34
Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulable
0,36
0,72
TOTAL PARTIDA..............................................................

146,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
10.11

O0106
O0110
P40742

ut

0,160 H.
0,160 H.
1,000 Ml

Paperera.
Subministrament i col·locació de paperera, segons plànol de detall. Totalment acabada.
Oficial 1ª
Manobre
Paperera

19,12
3,06
15,81
2,53
200,00
200,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
10.12

O0144
O0145
O0110
P4091
P0309

0,500
0,500
0,750
0,750
1,000

ut

Banc per exterior mod. "Nu" de S&C
Banc de fusta per exterior model "Nu" de Santa & Cole o similar, de 258 cm de llargada i respatller curt de 134 cm,
segons especificació de projecte, col·locat sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.

H.
H.
H.
H.
M3

Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Manobre
Minicarregadora amb retro
Formigó HA-25 Mw/mm2

17,50
16,40
15,81
34,66
68,00

8,75
8,20
11,86
26,00
68,00

205,59

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
P40750
P40741

QUANTITAT UT
1,000 Ut
1,000 Ut

DESCRIPCIÓ
Banc d'exterior model "Nu" de S&C
Part proporcional d’accessoris

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

900,00
900,00
30,80
30,80
TOTAL PARTIDA..............................................................

1.053,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
10.13

O0144
O0145
O0110
P4091
P0309
P40749
P40741

0,250
0,250
0,400
0,400
0,250
1,000
0,700

ut

Cadira per exterior mod. Neoromantico de S&C
Cadira per exterior model Neoromantico de Santa&Cole amb pota lleugera o similar, segons especificació de projecte, col·locada ancorada al paviment sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.

H.
H.
H.
H.
M3
Ut
Ut

Oficial jardiner
Ajudant jardiner
Manobre
Minicarregadora amb retro
Formigó HA-25 Mw/mm2
Cadira per exterior mod. Neoromantico S&C
Part proporcional d'accesoris

17,50
4,38
16,40
4,10
15,81
6,32
34,66
13,86
68,00
17,00
425,00
425,00
30,80
21,56
TOTAL PARTIDA..............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

492,22

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

QUANTITAT UT

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

975,00
975,00
TOTAL PARTIDA..............................................................

975,00

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT
11.01

S0001

ut

1,000 Ut

Seguretat i Salut
Pla i mitjans de seguretat i salut, segons disposicions i normativa vigent.
Pla i mitjans de Seguretat i Salut

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS

ACTUALITZACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE D’URBANITZACIÓ
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’ESTANISLAU FIGUERAS I DE MENÉNDEZ PELAYO
TERRASSA (BARCELONA)

PRESSUPOST

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,32

1.274,35

56,30

39,96

2.249,75

149,54

6,66

995,94

142,24

9,34

1.328,52

64,03

26,44

1.692,95

97,30

4,33

421,31

78,73

4,33

340,90

4,00

55,86

223,44

CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
01.01

m3 Excavació de rasa fins 4 m.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
239,54
01.02

m3 Demolició de paviment existent

Demolició del paviment de panot i base de formigó existent, així com dels trams de calçada afectats
pel projecte
01.03

ml Arrencada de vorada existent

Demolició de vorada de formigó existent col·locada sobre formigó, amb martell trencador.
01.04

m3 Rebliment i piconatge de rasa. Terres propies

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb material adequat propi de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM. Mesura: perfil teòric sense esponjament.
01.05

m3 Rebliment sorra a rasa.

Rebliment i estesa de rasa d'amplària més de 0,60 i fins 1,5 m, amb sorra, envoltant les instal·lacions, en un gruix segons definició e projecte i tipus d'instal·lació. Mesura: Volum teòric
01.06

m3 Transport de terres sobreres

Transport de terres sobreres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a
centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: diferència entre excavació i
replè, teòric sense esponjament.
01.07

m3 Transport de runes

Transport de runes a abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a
centre autoritzat amb camió de 12 t. Inclosa disposició i cànon. Mesura: volum extret teòric sense
esponjament.
01.08

Ut Desmuntatge de lluminària existent

Desmuntatge de lluminària de paret existent. Carrega i transport de residus a abocador controlat.

TOTAL CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ............................................................

8.527,16

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

81,76

1.748,85

CAPÍTOL 02 FORMIGONS
02.01

m3 Formigó per rases

Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot. Mesura: volum teòric sense mermes.
21,39

TOTAL CAPÍTOL 02 FORMIGONS ...........................................................................................................

1.748,85

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

47,23

5.207,58

CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM
03.01

ml Claveguera polietilè D=315 mm

Subministrament i col·locació de claveguera de tub de polietilè de de alta densitat, de 315 mm de diàmetre interior, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclosa p.p. de connexió efectuada directament a les canonades de la xarxa existent.
110,26

TOTAL CAPÍTOL 03 CLAVEGUERAM .....................................................................................................

5.207,58

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,23

807,89

30,01

36,78

1.103,77

13,09

36,78

481,45

18,34

36,07

661,52

27,30

30,08

821,18

28,17

4.603,54

43,23

7,67

331,57

359,26

0,45

161,67

73,58

8.069,52

731,17

23,05

16.853,47

160,42

4,96

CAPITOL 04 PAVIMENTS
04.01

m2 Fresat paviment asfàltic

Fresat del paviment asfàltic existent. El gruix promig previst serà de 6 cm. Inclou transport de runa,
carregada amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, a centre autoritzat en camió, inclosa disposició i cànon
250,12
04.02

t

Repos. Capa rodament D-12 de 5 cm.

Subministrament i estesa de capa de rodament d'aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix, amb
àrid calcari. Inclou neteja prèvia de la superfície i reg d'adherència. Reposició de la capa de rodament
existent. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
04.03

t

Capa de rodament D-12 de 5 cm. Rep. ferm.

Subministrament i estesa de capa de rodament tipus D-12 de 5 cm de gruix. Zones de reposició de
tot el paquet de ferm. Inclou reg d'adherència previ. Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
04.04

t

Capa intermitja G-20 de 7 cm. Rep. ferm.

Subministrament i estesa de capa intermèdia, base d'aglomerat asfàltic tipus G-20 de 7 cm de gruix,
amb àrid granític. Zones de reposició de tot el paquet de ferm. Inclou reg previ d'imprimació. Mesura:
superfície ocupació per gruix projectat.
04.05

m3 Base de tot-ú artificail ZA-40 de 25 cm de gruix

Subministrament i estesa de base de grava matxucada artificial ZA-40 de 25 cm de gruix promig,
amb estesa i piconat del material al 98% del PM, en zones de reposició de tot el paquet de ferm.
Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
04.06

ml Vorada recta T2

Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó, tipus T2 de 17x28 cm, classe R
5 (UNE 127025), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, inclosa, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclosa p.p. d'encofrat lateral, excavació i formació de guals de vianants formant pendent i d'accés a aparcament amb peces
especials de guals. Mesura: longitud.
163,42
04.07

ml Rigola de panot blanc 20x20x4

Subministrament i col·locació de rigola de llosetes de ciment blanc de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment Pòrtland. Mesura: longitud total.
04.08

m2 Reg d'imprimació FM-100

Estesa de reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2.
04.09

m3 Base de formigó HM-20

Subministrament i estesa de base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Mesura: superfície ocupació per gruix projectat.
109,67
04.10

m2 Paviment de panot 20x20x4 cm. Inclos Guals

Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p. de peces de panot especials per la formació de guals per vehicles
o adaptats per vianants, i la formació d'esglaons previstos al desnivell del xamfrà. Mesura: superfície
ocupació.
04.11

m2 Pintat pasos de vianants al paviment

Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb maquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

TOTAL CAPÍTOL 04 PAVIMENTS ............................................................................................................

795,68

34.691,26

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

70,80

32,84

2.325,07

1,00

279,66

279,66

6,00

279,66

1.677,96

7,00

47,29

331,03

CAPITOL 05 ABASTAMENT D'AIGUA I REG
SUBCAPITOL 05.01 Abastament Aigua Potable
05.01.01

ml Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.
05.01.02

ut Pericó pral. 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a xarxa principal de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
05.01.03

ut Pericó connexió 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
05.01.04

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 Abastament Aigua Potable .......

4.613,72

SUBCAPITOL 05.02 Instal·lació de reg
05.02.01

ml Tub polietilè de 25 mm. Reg

Tub de polietilè alimentari de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa.
05.02.02

35,50

32,43

1.151,27

2,00

279,66

559,32

2,00

47,29

94,58

1,00

506,80

506,80

1,00

150,00

150,00

2,00

210,00

420,00

2,00

52,00

104,00

ut Pericó connexió 38x38x55 cm.

Pericó per a connexió a parcel·la de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos vàlvula i components per a connexió i clau de pas. Totalment acabat.
05.02.03

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
05.02.04

ut Comptador aigua de reg

Comptador d'aigua freda per reg, instal·lat a pericó a tal efecte. Inclou contractació amb la companyia, instal·lació del comptador, verificació i jocs de claus de tall de la xarxa.
05.02.05

ut Programador del reg 2 vies o zones

Programador electrònic per a reg automàtic, de 2 zones, compatible amb el sistema Santilo, marca
Samcla o similar, alimentació per bateria de 9 V.
05.02.06

ut Electrovàlvula de reg i regul. pressió

Electrovàlvula de reg i de regulació de pressió per la instal·lació de degoters, instal·lada.
05.02.07

ut Reg per degoteig escocell

Reg per degoteig mitjançant anelles de 80 cm de diàmetre, amb tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm. Totalment acabat

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
05.02.08

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

38,00

570,00

m2 Reg per degoteig parterre

Reg per degoteig mitjançant tub tipus Techline de 17 mm de diàmetre amb degoters cada 50 cm, resseguint la zona de parterre. Totalment acabat
15,00

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 Instal·lació de reg ......................
TOTAL CAPÍTOL 05 ABASTAMENT D'AIGUA I REG .............................................................................

3.555,97
8.169,69

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.665,00

3.665,00

CAPÍTOL 06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
06.01

PA Baixa tensió

A justificar per subministrament de material i execució de xarxa elèctrica de baixa tensió, acabada i
en funcionament, amb les característiques establertes segons projecte i pressupost facilitat per la
companyia Fecsa-Endesa. Conduccions en rasa, segons plànols corresponents. Ajustada al REBT.
Inclou projecte, direcció d'obra i legalització. Totalment acabat.
Nota: del projecte i pressupost facilitat per la companyia s'ha descomptat la formació de rasa, ja contemplada al capítol I.
1,00

TOTAL CAPÍTOL 06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ ....................................................................................

3.665,00

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

213,26

1,90

405,19

106,63

4,91

523,55

106,63

3,80

405,19

9,00

20,42

183,78

7,00

59,66

417,62

7,00

47,29

331,03

5,00

520,38

2.601,90

2,00

470,38

940,76

5,00

509,08

2.545,40

2,00

634,08

1.268,16

1,00

1.500,00

1.500,00

CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01

ml Canalització xarxa

Canalització de xarxa mitjançant tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l´impacte de 6 j, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
07.02

ml Conductor tetrapolar

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col·locat en tub.
07.03

ml Conductor coure nu 1x16 mm2.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
07.04

ut Piqueta de connexió

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Totalment acabat.
07.05

ut Pericó connexió 40x40x40 cm.

Pericó per a connexió de 40x40x40 cm, amb parets de 10 cm de gruix formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Totalment acabat.
07.06

ut Bastiment i tapa pericó.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
07.07

ut Columna d'acer 6 m

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, amb dos braços a 6 m i 4.5 m d'alçada (calçada i
vorera) segons especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.
07.08

ut Columna d'acer 4,5 m

Columna d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica de 4.5 m d'alçada (vorera zona públic) segons especificació de projecte, col·locada sobre dau de formigó (inclòs). Totalment acabat.
07.09

ut Lluminària Nath S Istanium LED

Subministrament i col·locació de lluminària Nath S Istanium LED de la casa Simon, 24 led, 39 W .
Totalment acabat.
07.10

ut Lluminaria Merak SYF Istanium LED

Subministrament i col·locació de lluminària Merak SYF Istanium, de la casa Simon, 16 led, 24 W.
Totalment acabat.
07.11

PA Connexió a xarxa existent.

A justificar per connexió a la xarxa aèria existent, mitjançant pal de conversió i armari de control. Inclosa col·locació d'armari, base i connexionat. Totalment acabat i en funcionament.

TOTAL CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC ..........................................................................................

11.122,58

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

279,66

1.957,62

7,00

47,29

331,03

71,05

32,84

2.333,28

CAPITOL 08 GAS NATURAL
08.01

ut Pericó connexió 38x38x55 cm

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
08.02

ut Bastiment i tapa pericó

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
08.03

ml Tub polietilè de 110 mm. A. Potable.

Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.

TOTAL CAPÍTOL 08 GAS NATURAL .......................................................................................................

4.621,93

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

99,65

3,01

299,95

5,00

279,66

1.398,30

5,00

47,29

236,45

199,30

2,63

524,16

CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS
09.01

ml Canalització de xarxa.

Canalització de xarxa mitjançant formació de prisma de canalització de formigó HM-20/P/20/I abocat
en obra, amb tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou petit material i ajudes.
09.02

ut Pericó connexió 38x38x55 cm

Pericó per a connexió de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra. Inclosos components per a connexió. Totalment acabat.
09.03

ut Bastiment i tapa pericó

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Totalment acabat.
09.04

ml Cablejats telefonia

Subministrament i col·locació de cablejats per telefonia dins tub corrugat de 80 mm.

TOTAL CAPÍTOL 09 TELECOMUNICACIONS .........................................................................................

2.458,86

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

229,40

458,80

2,00

89,44

178,88

24,00

18,10

434,40

24,00

18,10

434,40

2,00

275,20

550,40

43,00

46,24

1.988,32

44,00

20,78

914,32

24,00

90,12

2.162,88

55,98

2.239,20

2,00

146,91

293,82

2,00

205,59

411,18

CAPÍTOL 10 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
10.01

ut Subminist. arbre D= 20-25 cm

Subministrament d'arbre, de 20 a 25 cm de circumferència de tronc, en contenidor. Lledoner.
10.02

ut Plantació d'arbre alçada 1,5 a 3 m.

Plantació d'arbre d'alçada 1,5 a 3 m, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %, inclosa obertura de clot, capa de 8 cm de terra vegetal sobre sol estructural i retirada de terres sobrants. Lledoner
10.03

ut Leptospermum Karo "Pearl Star"

Subministrament i plantació de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Pearl Star, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
10.04

ut Leptospermum Karo "Silver Ice"

Subministrament i plantació de de planta arbustiva Leptospermum Karo, varietat Silver Ice, en contenidor de 3 litres, obertura manual del clot, replè amb terra vegetal i retirada de terres sobrants.
10.05

ut Escocell de xapa ferro corten 150x150 cm

Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 150x150x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó.
10.06

ml Remat xapa ferro corten zones parterre

Remat de planxa d'acer corten, de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament de formigó.
10.07

ml Barrera antiarrel amb p.p. de juntes

Barrera antiarrel acanalada, perimetral a les 2 zones compreses per escocell de l'arbre, el parterre de
les arbustives i l'espai pavimentat intermig, amb 22 ml de perímetre cadascuna, de 60 cm de fondària, a nivell de panot, tipus Reroot o similar, incloent la p.p. de cinta adhesiva a les juntes.
10.08

m2 Adequació zona arbustives i malla antiherba

Adequació del terreny a les zones de parterre de les arbustives, amb aportació de terra de plantació
d'arbustives. Malla antiherba tipus Plantex Gold ancorada al terreny i aportació i estesa de triturat
d'escorça de pi.

10.09

m2 Adequació terreny escocells i espai intermig. Substrat

Partida global per l'adequació del terreny a les zones compreses per escocell de l'arbre i l'espai pavimentat intermig, amb l'aportació de sol estructural, substrat de plantació d'arbrat, amb una composició
per m3 consistent en 1 m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-6 cm sense fins i 0,2 m3 de
terra vegetal.
40,00
10.10

ut Adequació escocell. Airejament, asprat. terra vegetal.

A cada escocell s'hi instal·larà un sistema d'airejament al voltant de l'arbre format per 4 tubs de drenatge de diàmetre 8 amb tap de plàstic de ventilació, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, model Rootrain Urban Kit o equivalent, a una profunditat de 30 cm. Sistema doble d'aspratge de
fusta de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2,40 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 40
cm i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú per cada arbre. A les zones superiors dels escocells s'hi afegirà una capa de 8 cm de terra vegetal del mateix clot de plantació. Tot col·locat i instal·lat.

10.11

ut Paperera.

Subministrament i col·locació de paperera, segons plànol de detall. Totalment acabada.

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI
10.12

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

1.053,61

4.214,44

6,00

492,22

2.953,32

ut Banc per exterior mod. "Nu" de S&C

Banc de fusta per exterior model "Nu" de Santa & Cole o similar, de 258 cm de llargada i respatller
curt de 134 cm, segons especificació de projecte, col·locat sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.
10.13

ut Cadira per exterior mod. Neoromantico de S&C

Cadira per exterior model Neoromantico de Santa&Cole amb pota lleugera o similar, segons especificació de projecte, col·locada ancorada al paviment sobre bases d'ancoratge de formigó (inclòs). Totalment acabat.

TOTAL CAPÍTOL 10 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ ..........................................................................

17.234,36

PRESSUPOST
Estanislau Figueras. Terrassa
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

975,00

975,00

CAPITOL 11 SEGURETAT I SALUT
11.01

ut Seguretat i Salut

Pla i mitjans de seguretat i salut, segons disposicions i normativa vigent.

TOTAL CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................
TOTAL ...........................................................................................................................................................

975,00
98.422,27

Estanislau Figueras. Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
FORMIGONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ABASTAMENT D'AIGUA I REG
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT PÚBLIC
GAS NATURAL
TELECOMUNICACIONS
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
SEGURETAT I SALUT

8.527,16
1.748,85
5.207,58
34.691,26
8.169,69
3.665,00
11.122,58
4.621,93
2.458,86
17.234,36
975,00

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

98.422,27

19 % Despeses generals i benefici industrial

18.700,23

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

117.122,50

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a la quantitat de
CENT DISSET MIL CENT VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

Barcelona, febrer de 2018

ARQ Projectes d'Arquitectura S.L.
Andreu Pareja Lozano
arquitecte

