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1. ANTECEDENTS

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. SERVEIS.

El projecte d’urbanització que es presenta afecta l’àmbit del sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del
Segle XX i que inclou les parcel·les delimitades pels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, a

4.1) Enderroc

Terrassa.

Generalitats

Aquest treball és el desenvolupament del “Actualització del projecte de reparcel·lació del Pla d’Ordenació Municipal

En el procés de descontaminació s’han detectat restes de fonamentació d’antigues edificacions. Durant el

del Polígon d’Actuació Urbanística – El Gasòmetre- (PA-GAS 004) de Terrassa” que abasta la mateixa àrea, i que

moviment de terres aquest es preveu retirar-les amb mitjans mecànics i es preveurà la corresponent partida al

fou presentat a l’ajuntament a l’Octubre del 2004.

prressupost.

- Retirada de totes les estructures soterrades amb inicis d’afectació, verificant l’absència d’afectació en el
cas que no es retirin.

2. ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, SITUACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE
La superfície total de la Unitat d’Actuació és de 5.475,20 m2 contemplada en el projecte de Reparcel·lació, i que
serà esmentada en endavant com a “Àmbit d’Actuació”. En el present projecte s’ha afegit un àrea de 1.591,31 m2,

- D’acord amb l’article 20 del Text refós de la llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu

que es considera fora d’àmbit però la seva urbanització és necessària per tal de definir la secció del carrer i

1/2009, de 21 de juliol, s’ha de retirar la presencia de producte en fase lliure o saturació detectats, com a

adaptar-se a l’estat actual el terreny.

mínim detectat a P7 a 5m.

Resulta així, una superfície total de 7.066,51 m2 del present projecte d’Urbanització que és la suma dels 5.475,11

- Analitzar el sòls a reaprofitar en l’emplaçament amb tots els paràmetres inclosos en el Reial decret 9/2005

m2 de l’àmbit d’actuació i els 1.591,31 m2 de fora d’àmbit.

i Dret Legislatiu 1/2009, així com els clanurs.

Al Projecte de Reparcel·lació les superfícies de sòl corresponen a:

En primer lloc s’enderrocaran els paviments que es troben dintre de l’àmbit afectat. També s’enderrocaran les

•

4.141,11 m2 de sòl destinat a espais lliures (solar A segons UR06.1).

voreres, vorades i rigoles afectades. L’enderroc de les edificacions existents a la zona d’actuació també s’han tingut

•

1.334,09 m2 de sòl destinat a viari.

en compte en aquest projecte, i per tant, també en el pressupost total del mateix.

4.2) Moviment de terres i topografia

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Després de l’enderroc de les edificacions existents, es realitzarà la neteja i l’esbrossada del terreny i l’excavació de

L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres necessàries per a la remodelació dels trams dels carrers

terres, fins a arribar a la cota de carrer, i es transportaran a l’abocador autoritzat més pròxim els productes que

Gasòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria, així com les obres necessàries per a l’adequació de l’espai

resultin d’aquestes operacions.

comprès entre els carrers Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre com a espai lliure.
Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres.

•

Enderroc de totes les edificacions i paviments existents i dels murs i tanques perimetrals.

•

Adequació de totes les unitats preexistents a les noves determinacions.

•

Explanació, moviment de terres i pavimentació de vials i espais públics, així com totes aquelles unitats

A les zones de desmunt, una vegada realitzada l’excavació de la caixa per al paviment, es realitzarà el refinat i

complementàries com ara voreres, guals, mobiliari urbà, arbrat, etc. definint acabats, textures i espècies.

•

compactació de l’esplanada de forma que garanteixi el 98% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat
com a densitat de compactació. A la vista dels assaigs a efectuar, es comprovarà que en tots els punts del traçat
del vial l’esplanada correspongui, o sigui superior, a la categoria assenyalada al projecte (E-2). Sinó complís es

Xarxa de serveis relatives al sanejament; subministrament i conducció d’aigua; electricitat de mitja i baixa

compactarà es segons terreny existent :

tensió; gas de mitja i baixa pressió; enllumenat públic; nova xarxa de reg automàtic per difusió, degoteig i
boques de reg i xarxa de telecomunicacions.

-Si mínim 1m de sòl seleccionat, no cal fer res. Si no, cal afegir 35cm de sòl seleccionat.
-Si sòl tolerable: s'ha de suplementar 40cm de sòl seleccionat sobre 50cm d'adaptat o 75cm de sòl seleccionat.
-Si reblert: excavar i 1m de sòl seleccionat.
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A les zones on la rasant del vial projectat estigui per damunt del terreny, prèviament a l’execució del terraplè es

amb els vials que limiten amb la zona d’actuació. El ferm d’aquests carrer es defineix com a ferm tipus IMD-3100 es

sanejarà el terreny existent en 50 cm, procedint posteriorment a l’execució del terraplè amb sòls adequats, exigint-

composa per:

se una compactació del 98% de l’assaig del Pròctor Modificat.

•

Capa de rodadura de 5cm d’aglomerat asfàltic D-12.

•

Reg d’adherència

•

8 cm de base d’aglomerat asfàltic tipus S-20

•

12 cm de base d’aglomerat asfàltic G-25 amb àrid caliç

•

Reg d’imprimació

•

25 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98%

4.3) Validat, afermat i pavimentació
La secció dels carrers serà la següent:
•

Carrer Gasòmetre: Vial amb una secció variable amb configuració de plataforma única. L’amplada total es

repartirà de la següent manera: vorera de 2,10 m arran de l’edificació (costat oposat plaça), calçada de
rodament de 3,00m, franja d’aparcament de 2,00m i vorera-plaça d’amplada variable. Es preveu una franja de
0,60m de paviment tàctil per delimitar les voreres de la franja de rodament de vehicles. Així mateix, un bordó
delimita les diferents franges.
•

Carrer Pare Font: Vial amb una secció total de 7,80m amb configuració de plataforma única. L’amplada

total es repartirà de la següent manera: vorera de 2,40 m, calçada de rodament de 3,00m i vorera de 2,40m. Es
preveu una franja de 0,60m de paviment tàctil per delimitar les voreres de la franja de rodament de vehicles.
Així mateix, un bordó delimita les diferents franges.
•

Carrer Gibert: Vial amb una amplada variable amb configuració de plataforma única i secció mínima de

6,30 m al costat de l’edificació. L’ús d’aquest carrer serà preferent per a vianants, amb accés restringit per a
vehicles motoritzats. L’amplada total es repartirà de la següent manera: vorera d'amplada 1,05m bordó inclòs i
carril de 3,85m, i paviment de plaça a continuació.
•

Carrer Roger de Llúria: Vial amb una secció variable amb configuració de plataforma única. L’amplada total

es repartirà de la següent manera: vorera de 2,30 m arran de l’edificació (costat oposat plaça), calçada de
rodament de 3,00m, franja d’aparcament de 2,00m i vorera-plaça d’amplada variable. Es preveu una franja de
0,60m de paviment tàctil per delimitar les voreres de la franja de rodament de vehicles. Així mateix, un bordó
delimita les diferents franges.

c) Al carrer Gasòmetre, en les zones de vehicles de plataforma única s’aixecarà tot el paviment asfàltic existent,
tant per passar les noves instal·lacions soterrades, com par adequar les ressant al projecte global i als trobament
amb els vials que limiten amb la zona d’actuació. El ferm d’aquests carrer es defineix com a ferm tipus IMD-2000 es
composa per:
•

Capa de rodadura de 5cm d’aglomerat asfàltic D-12.

•

Reg d’adherència

•

11 cm de base d’aglomerat asfàltic tipus S-25 amb àrid caliç

•

Reg d’imprimació

•

40 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98%

•
d) Al carrer Gibert, en les zones de vehicles de plataforma única s’aixecarà tot el paviment asfàltic existent, tant per
passar les noves instal·lacions soterrades, com par adequar les ressant al projecte global i als trobament amb els
vials que limiten amb la zona d’actuació. El ferm d’aquests carrer es defineix com a ferm tipus es composa per:
•

Capa de rodadura de 5cm d’aglomerat asfàltic D-12. Acabat amb chipping.

•

Reg d’imprimació

•

35 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98%

•

2. Ferm paviment plaça

Ferms

•

Paviment de peces de de formigó tipus Palma d’Escofet, amb junta tancada

Els ferms a executar a la zona d’actuació estan definits en 3 grups sobre explanades E2:

•

5 cm de llit sorra

•

15cm de llosa de formigó HM-20 amb malla electrosoldada (#15 d6)

•

làmina de polietilè 400 galga

•

base de tot-ú artificial de 20cm compactat al 95%

•

1. Ferm trànsit rodat

a) AlsAl carrer Roger de Llúria, en les zones de vehicles de plataforma única s’aixecarà tot el paviment asfàltic
existent, tant per passar les noves instal·lacions soterrades, com par adequar les ressant al projecte global i als
trobament amb els vials que limiten amb la zona d’actuació. El ferm d’aquests carrer es defineix com a ferm tipus

•

IMD-1170 es composa per:

3. Ferm paviment plaça (junta oberta)

•

Paviment de peces de de formigó tipus Palma d’Escofet, amb junta oberta

Reg d’adherència

•

5 cm de llit sorra

•

10 cm de base d’aglomerat asfàltic tipus S-25 amb àrid caliç

•

15cm de llosa de formigó HM-20 amb malla electrosoldada (#15 d6)

•

Reg d’imprimació

•

làmina de polietilè 400 galga

•

35 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98%

•

base de tot-ú artificial de 20cm compactat al 95%

•

Capa de rodadura de 5cm d’aglomerat asfàltic D-12.

•

b) Als carrers Pare Font, en les zones de vehicles de plataforma única s’aixecarà tot el paviment asfàltic existent,
tant per passar les noves instal·lacions soterrades, com par adequar les ressant al projecte global i als trobament
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•

3 cm de morter de ciment

facin la funció de confinament de les diferents superfícies, seran de formigó tipus P-3 (vorades de jardineria) o on

•

15cm de llosa de formigó HM-20 amb malla electrosoldada (#15 d6)

correspongui seran prefabricades tipus Fiol o equivalent.

•

làmina de polietilè 400 galga

•

base de tot-ú artificial de 20cm compactat al 95%

Voreres
El paviment de les voreres serà generalment de peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco, mides

•

16x16x7cm, encara que s’utilitzarà el paviment de panot ratllat de formigó de 20x20x4cm de 4 pastilles, per a

5. Ferm paviment voreres al pas de vianants amb panot ratllat per a senyalització tàctil

•

Rajola de panot ratllat de 4 pastilles de 20x20x4cm

senyalitzar la situació del passos de vianants (80 cm d’ample), així com el panot abotonat per a delimitar la zona de

•

3 cm de morter de ciment

pas de vianants de la zona de rodadura (60 cm d’ample).

•

15cm de llosa de formigó HM-20 amb malla electrosoldada (#15 d6)

El panot ratllat es disposarà de forma que les ranures segueixin la mateixa direcció que la de la circulació del

•

làmina de polietilè 400 galga

vianants. Es col·locarà al mateix nivell que la calçada en les zones de pas de vianants, per tal de millorar

•

base de tot-ú artificial de 25cm compactat al 95%

l’accessibilitat, i tal com es mostra en el corresponents plànols de pavimentació, amb una amplada d’un metre,
formant una franja de senyalització tàctil. Les rampes i pendents no superaren mai el 12% de pendent.

•

El panot abotonat es col·locarà en franges de 3 peces d’amplada (60 cm), al límit de les zones de pas de vianants

6. Ferm a les zones d’aparcament

de les voreres amb la zona de rodament de vehicles, tal i com s’indica en els plànols.

El ferm a les zones d’aparcament es composarà per:
•

20 cm de llosa de formigó armat HM-20, amb malla electrosoldada de diàmetre mínim 10 mm, i acabat
superficial raspallat.

Plaça pública

•

Làmina de polietilè 400 galga.

El paviment de la plaça es composarà majoritàriament per:

•

20 cm de base de tot-ú artificial ZA-40 compactat al 98%

•

Llambordes de formigó prefabricades, tipus “Palma” de Escofet

•

20cm de sub-base granular tot-ú natural compactat al 98%

•

15 cm de llosa de formigó armat H-150, amb malla electrosoldada de diàmetre mínim 10 mm. Les
plaques de formigó es deixaran segon una retícula de 5mx5m.

•

20cm de base de tot-u artificial Z.A.-40.

A les unions i trobaments dels ferms de nova planta i els antics per tal de donar continuïtat al conjunt del vial i per

•

Làmina de polietilè 400 galga.

reposicions de les vores que quedin afectades per l’actuació, es preveu unes zones de fressat de 5cm de gruix.

•

20cm de sub-base granular de tot-u artificial.

•

7. Ferm existent amb renovació de la capa de rodadura

Aquest mateix fressat es reposarà amb una capa de rodadura de 5cm d’aglomerant asfàltic de 5cm tipus D-12, per
Amb la diferent col·locació de les llambordes es podran diferenciar dos tipus de paviments: paviment amb

tal de mantenir les pendents actuals dels trams de carrer afectats per la zona d’actuació.

llamborda amb junta tancada, i paviment amb llambordes amb junta oberta. D’aquesta forma es dissenyen
•

geometries irregulars per conformar la composició de pavimentació de la plaça.

8. Ferm zona de jocs infantils

•

40cm de sorra de Santa Coloma

•

Làmina geotèxtil

A la plaça es preveu una amplia zona per a nens, diferenciant-se una zona per a nens petits (de 2 a 6 anys) i un

•

25 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98%

altra per a nens grans, disposant els jocs infantils adients per edats diferents, i fent la corresponent distinció de les
zones, mitjançant delimitacions físiques verticals.

•

9. Ferm zona gespitosa

•

Sustrat de creixement

Es projecten uns parterres perimetrals, que segueixen les formes geomètriques irregulars que caracteritzen la

•

10cm Terra vegetal

plaça, delimitant-la a la cantonada de major influència de trànsit (xamfrà dels carrers Gasòmetre i Roger de Llúria),

•

Manta antiarrels

delimitant i distanciant la zona de trànsit rodat amb la zona de d’oci.

•

Base de tot-ú artificial compactat al 98%

Als accessos a la plaça es col·locarà el paviment tipus II (segons plànol UR10.1) de llambordes amb junta tancada.

Encintats
Les vorades que encinten les calçades seran prefabricades de formigó, de tipus T-3. Les vorades que responguin a
la funció de limitar diferents tipus de paviments (tal com s’especifiques en els plànols 10), així com les vorades que
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Quadre resum de paviments i paquets de ferm segons cada cas

PAVIMENT
CARRER

ZONA D’ÚS
Vorera

TIPUS
Peça de formigó prefabricat

PAQUET DE FERM
DESCRIPCIÓ

Peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco, mides 16x16x7 cm

TIPU
S

DESCRIPCIÓ

IV

Peça de formigó prefabricat (7 cm) Morter de ciment (3 cm) Llosa de formigó HM20 amb malla electrosoldada (15 cm) Làmina de polietilè 400 Galga Base de TotÚ artificial (20 cm)

GASÒMETRE

Vial de vehicles

Paviment asfàltic IMD-2000

Aglomerat

asfàltic

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

Ia

d’adherència Aglomerat asfàltic S-25 (11 cm) Tot-Ú artificial (40 cm)
Aparcament de
vehicles

Formigó raspatllat

Vorera

Peça de formigó prefabricat

Aglomerat

asfàltic

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

d’adherència Aglomerat asfàltic S-25 (11 cm) Tot-Ú artificial (40 cm)

Formigó HM-20 amb malla electrosoldada, acabat raspatllat (20 cm)

VI

Formigó HM-20 amb malla electrosoldada, acabat raspatllat (20 cm) Base de TotÚ artificial ZA-40 al 98% Subbase de Tot-Ú artificial (20 cm) Subbase granular
(20 cm)

Peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco, mides 16x16x7 cm

IV

Peça de formigó prefabricat (7 cm) Morter de ciment (3 cm) Llosa de formigó HM20 amb malla electrosoldada (15 cm) Làmina de polietilè 400 Galga Base de TotÚ artificial (20 cm)

ROGER DE
LLÚRIA

PARE FONT

Vial de vehicles

Paviment asfàltic IMD-3100

Aglomerat

asfàltic

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

Ib

d’adherència Aglomerat asfàltic S-20 (8 cm) Aglomerat asfàltic G-25 (12 cm) TotÚ artificial (25 cm)
Aparcament de
vehicles

Formigó raspatllat

Vorera

Peça de formigó prefabricat

Formigó HM-20 amb malla electrosoldada, acabat raspatllat (20 cm)

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

VI

Formigó HM-20 amb malla electrosoldada, acabat raspatllat (20 cm) Base de TotÚ artificial ZA-40 al 98% Subbase de Tot-Ú artificial (20 cm) Subbase granular
(20 cm)

Peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco, mides 16x16x7 cm

IV

Peça de formigó prefabricat (7 cm) Morter de ciment (3 cm) Llosa de formigó HM20 amb malla electrosoldada (15 cm) Làmina de polietilè 400 Galga Base de TotÚ artificial (20 cm)

Vial de vehicles

Vorera

Paviment asfàltic IMD-3100

Peça de formigó prefabricat

Aglomerat

asfàltic

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

Ib

Aglomerat

asfàltic

D-12,

colorejat,

amb

àrid

granític

(5

cm) Reg

d’adherència Aglomerat asfàltic S-20 (8 cm) Aglomerat asfàltic G-25 (12 cm) TotÚ artificial (25 cm)

d’adherència Aglomerat asfàltic S-20 (8 cm) Aglomerat asfàltic G-25 (12 cm) TotÚ artificial (25 cm)

Peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco, mides 16x16x7 cm

Peça de formigó prefabricat (7 cm) Morter de ciment (3 cm) Llosa de formigó HM20 amb malla electrosoldada (15 cm) Làmina de polietilè 400 Galga Base de TotÚ artificial (20 cm)

Vial de vehicles

Zona tipus 1
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asfàltic

d’adherència Aglomerat asfàltic S-20 (8 cm) Aglomerat asfàltic G-25 (12 cm) TotÚ artificial (25 cm)

GIBERT

PLAÇA

Aglomerat

Paviment asfàltic

Aglomerat asfàltic D-12, colorejat, amb àrid granític (5 cm) acabat amb
chipping. Reg d’adherència Tot-Ú artificial (35 cm)

Aglomerat asfàltic D-12, colorejat, amb àrid granític (5 cm) Reg d’adherència
Tot-Ú artificial (35 cm)

Peça de formigó prefabricat
(junta oberta)

Peça de formigó prefabricat tipus Palma d’Escofet, col·locades amb junta oberta

Peça de formigó prefabricat
(junta tancada)

Peça de formigó prefabricat tipus Palma d’Escofet, col·locades amb junta tancada

Zona jocs
infantils

Sorra de Santa Coloma

-

Sauló

Sauló (40cm) Base de Tot-Ú artificial (25 cm)

Zona gespitosa

Gespa

Gespa(veure plànols) Sustrat de creixement,terra vegetal, manta antiarrels i terra
compactada 95% PM

Veget
al

Sustrat de creixement,terra vegetal, manta antiarrels i terra compactada 95% PM

Zona tipus 2

II

Peça de formigó prefabricat (10 cm) Llit de sorra (5cm) Llosa de formigó HM-20
amb malla electrosoldada #15 D6 (15cm) Xapa de polietilè 400 Galga Base de
Tot-Ú artificial (20 cm)

II

Peça de formigó prefabricat (10 cm) Llit de sorra (5cm) Llosa de formigó HM-20
amb malla electrosoldada #15 D6 (15cm) Xapa de polietilè 400 Galga Base de
Tot-Ú artificial (20 cm)
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Més enllà de les conclusions que s’havien extret en les inspeccions anteriors, de la presència d’alguns residus

4.4) Xarxes de serveis

sòlids i alguna patologia en la canalització en algun dels trams inspeccionats, no s’observen altres elements o

Clavegueram

situacions destacables a modificar.

Per a determinar la situació i característiques de la instal·lació de clavegueram existent actualment en la zona
d’actuació, s’han efectuat una sèrie d’inspeccions amb càmara, seguint el recorregut dels trams de xarxa que es

Així doncs, segons la informació obtinguda per les inspeccions efectuades així com per la valoració de les noves

defineixen als informes complerts que adjuntem a l’annex “inspecció de la xarxa de clavegueram”. La inspecció del

prestacions a oferir amb la nova xarxa de sanejament a executar, s’opta per no afectar la xarxa de clavegueram

pous i trams de la xarxa ens aporten la següent informació:

existent. Així l’execució de nous trams de clavegueram discorreran paral·leles a la xarxa existent, sense que
aquesta quedi afectada. Es preveu que les modificacions a la instal·lació de clavegueram es facin mitjançant

Inspecció 1 (2006)

conduccions de 500 i 300mm de diàmetre nominal, restant així nous trams al carrer Gibert, Roger de Llúria i carrer

Es fan diverses inspeccions per tal de definir l’estat de dos trams de carrer: el primer tram discorre des de la cruïlla

Gasòmetre, així com una nova xarxa de clavegueram per a recollida d’aigües a la plaça, que es connecta al nou

de la Carretera de Montcada amb el carrer Roger de Llúria, fins a la cruïlla amb el carrer Gibert. El segon tram que

tram del carrer Gasòmetre.

s’inspecciona és el tram des de la cruïlla del carrer Roger de Llúria amb el carrer Gibert fins a la cruïlla amb el

La xarxa de clavegueram de la plaça i les edificacions dels carrers de l’àmbit d’actuació desemboquin als pous de

carrer Pare Font.

registre existents i/o de nova construcció, tal com es grafia als plànols.

Es comprova que la xarxa del primer tram està en servei, presentant alguns sediments al seu recorregut i una petita

Les reixes d’embornals sempre estaran enrasades amb el paviment acabat i no quedarà cap espai entre els dos

fissura al eix vertical superior de la conducció.

elements. La resistència mínima de trencament de les reixes dels embornals serà de 25 tones. Tots els embornals

Al segon tram es visualitzen el mateix tipus de patologies, així com escomeses en servei al llarg del tram del carrer

seran de tipus bústia, per evitar l’obturació pels materials arrossegats per l’aigua.

Gibert.
El recorregut i elements de clavegueram existent a l’àmbit d’actuació queden reflectits al plànol UR12.1. La nova
xarxa a executar es grafia al plànol UR12.2.

Inspecció 2 (2006)
A petició de l’Ajuntament de Terrassa es fa una segona inspecció per analitzar en detall l’estat del pou registrat al
carrer de Gasòmetre, per tal d’establir la seva funcionalitat i el recorregut de les conduccions que desembocaven al

Cal mencionar que durant la redacció del projecte s’ha observat que algunes de les cases dins l’àmbit d’actuació,

mateix. El resultat de la inspecció ens confirma que el pou no està en servei, definint aquest pou com a un element

sobretot al carrer Gibert i Pare Font, desaigüen actualment a bordó. En aquests casos, caldrà preveure la connexió

d’una antiga mina d’aigua. Segons aquest informe les previsions inicial de l’existència d’una conducció de

d’aquests habitatges a la nova xarxa de clavegueram.

clavegueram per sota de l’àrea de la plaça a executar, així com la suposada aportació d’aigües de sanejament des
del edificis existents al carrer Gasòmetre, queden descartades. Als pous inspeccionats no existeix cap aportació
d’aigües residuals, ja que l’única aportació actual és la provinent de les naus industrials del carrer Gasòmetre que
quedaran anul·lades per l’enderroc de les mateixes. Tota l’aigua que pot existir als pous i xarxes de sanejament

Inspecció 4 (11/03/2021
A petició de l’Ajuntament de Terrassa es fa una quarta inspecció en la qual s’inspeccionen un total de 85,00m de
canalització de Carrer Pare Font. S’accedeix a través de tapa entre C/Pare Font i C/ Gibert i s’inicia l’inspecció
11,5m aigües amunt del pou (cota 0,00m). Es detecten els següents danys:

només poden provenir de les infiltracions puntuals per esquerdes i fissures en els elements de sanejament
A 14m: Trencament de cubeta.

existents.

A 23m: 3m de bancada trencada.

Inspecció 3 (4/07/2019)
A petició de l’Ajuntament de Terrassa es fa una tercera inspecció en la qual s’inspeccionen un total de 166,60m de
canalització que transcórrer dins l’àmbit d’actuació amb càmara. Durant aquesta inspecció, s’analitza l'estat de 6
dels pous existents:
- c/ Gasòmetre a prop d’intersecció amb c/ Roger de Llúria

A 28m: 2m de cubeta trencada.
A 36m: 6m de cubeta trencada.
A 45m: 10m de cubeta desgastada.

- c/ Gasòmetre al mig aproximat de l’àmbit
- c/ Gasòmetre intersecció c/ Pare Font
- c/ Pare Font intersecció c/Gibert
- c/ Gibert al mig aproximat de l’àmbit
- c/ Gibert intersecció amb c/ Roger de Llúria

A 51m: Custer (Hastial) trencat.
A 64m: 17 m de cubeta trencada
La reparació prevista consistirà:
Bancades i cubetes: Demolició, i reconstrucció del canal amb formigó sulforesistent i formació de bancada.
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Custer (Hastial): Repicat de l’arrebossat en mal estat, i posterior arrebossat amb capa de 6mm de morter de

La zona de jocs situada al nord-est serà de jocs per a nens petits, d’edat compresa entre els 2 i 6 anys

reparació resistent als sulfats.

aproximadament, que quedarà tancada per una tanca de fusta d’un metre d’alçada. L’altra zona de jocs, per a nens

Prèviament es desviaran les aigües del col·lector i es netejarà el col·lactor amb aigua a presió. Veure informe
pertinent.

més grans, no tindrà tanca. Ambdós inclouran jocs infantils.
Els jocs infantils proposats responen als criteris de l’Ajuntament de Terrassa i més concretament al Departament de
Parcs i Jardins i són principalment de fusta, de la marca BDU. La proposta pretén crear una idea de bosc on els
jocs puguin alternar-se amb arbres de diferents tipologies.
El revestiment de les superfícies de les àrees de joc es composa d’un paviment de sorra de Santa Coloma de 40cm

Reg

d’espessor, sense partícules silícies o argiloses, rentada i amb dimensions dels grans entre 0,2 mm i 2 mm de

Per a dissenyar la xarxa de reg s’han tingut en compte els criteris de Brigades Municipals i el Departament de

granulometria.

Parcs i Jardins i compleix el que especifica al plec de condicions.

Aquestes especificacions del paviment són imprescindibles pel fet de garantir la seguretat dels usuaris i complir el

Es preveu una xarxa de reg que cobreixi tot l’espai urbanitzat. El reg serà automatitzat i comandat per

grau d’absorció necessari als impactes de caiguda d’alçada d’un màxim de 3 m.

electrovàlvules, de les quals sortiran diferents línies pel reg de parterres amb difusors i pel reg automàtic per

El gruix d’aquest paviment de sorra es de 40 cm, gruix superior (adoptat per més seguretat) al exigit per la norma

degoteig dels escocells. Aquest es realitzarà amb anells oberts soterrats 30 cm amb 7 degoters inserits a

UNE-EN 1177 i annex UNE-EN 1177/A1 que demana un mínim de 300 mm de gruix de la capa .

cadascun, amb un laberint interior per evitar obturacions i amb un cabal nominal de 3,5 litres per hora. Tipus Tech-

Extracció de la taula D.1 de la Norma Une-EN1177:

line o equivalent.
Es preveu una xarxa paral·lela de baixa densitat per a boques de reg amb una canonada de polietilè d’alta densitat
de 40 mm de diàmetre i de 50 mm de diàmetre, segons el que hi ha dibuixat als plànols.
El programador serà electrònic de la casa Hunter model “Pro-C” o “ICC” i degut a la centralització del reg de totes
les zones verdes de la ciutat, es col·locarà el seu “interface” i tots els materials auxiliars necessaris pel seu correcte
funcionament. Tot haurà de connectar-se a escomesa elèctrica. L’armari per col·locar el programador i “l’interface”
serà del tipus “Maxipoint MB-42CC” de mides 100x50x30cm o equivalent. En aquest armari també hi anirà col·locat
un endoll.
Els programadors de reg, les electrovàlvules i les vàlvules hauran de ser acceptades prèviament per la secció de
Jardineria de les Brigades Municipals.
La informació de reg ve definida al plànol UR14.2.

Jardineria i Mobiliari Urbà
Es preveu la formació d’una zona verda al costat del carrer Gasòmetre, Roger de Llúria i Gibert formada per
parterres de forma irregular. El principal parterre es situarà al costat del xamfrà dels carrers Gasòmetre i Roger de
Llúria, de forma que la zona de la plaça quedi el més allunyada possible i bé diferenciada de la zona de trànsit
rodat.
Durant el primer any d'implantació de la planta arbustiva, s’ha d’assegurar el seu tancament amb tanques tipus
rivisa. Les superfícies gespitoses hauran de romandre tancades fins la seva instal·lació (sega realitzada cobertura
aproximada del 95%).
Es col·locaran bancs model Neoliviano de la casa Santa&Cole, bancs-escocell tipus “Godot” de la casa Escofet. Es
preveu la implantació de conjunt de taules i tamborets de formigó armat tipus “Prat” de la casa Escofet. També es
col·locaran dues taules de ping-pong de la casa “Fundición Dúctil Benito”. Les papereres seran del tipus Circular
60PA600 de la casa Fundición Dúctil Benito. Tots els elements de mobiliari urbà venen definits en els plànols
UR11.
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Als parterres es plantaran amb gespa (espècie Zoysia Japonica) o Rosmarinus Prostrata segons indiquen els
plànols i en els extrems es col·locaran els pictogrames de prohibit trepitjar la gespa i prohibit dur el gos sense lligar,
de 33x33cm, sobre una safata d’acer galvanitzat collada a dos peus també d’acer galvanitzat.
La situació del arbrat complirà amb les distàncies mínimes que es recomanen segons la espècie de l’arbre, així

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent als criteris següents:
D’acord amb la companyia, Aigües de Terrassa, i amb el tècnic del sector s’ha fet un estudi de la zona i del tram
concret que hem de projectar.

com les directrius de localització d’arbrat segons l’ús de cada zona de l’espai públic, tenint en compte ombres i

Es preveu el desplaçament de les canonades afectades així com la reposició de nous trams, garantint el

zones assolellada, així com el manteniment dels arbres. Les espècies d’arbres escollits són espècies autòctones.

subministrament d’aigua a la resta de les parcel·les.

Es respecta l’harmonia de l’entorn amb el tipus d’arbrat, vegetació i elements de jardineria escollits. Es segueix el
mateix tipus de vegetació que l’existent a l’entorn de l’espai públic que s’intervindrà, conservant el criteri de

La informació d’ubicació i diàmetres de les canonades està reflectida a UR17.2. Proposta aprobada per Taigua.

unificació paisatgística.

Veure informe.

Seguint les alineacions que marquen els plànols es plantaran

S’ha previst un hidrant de 100 mm de diàmetre al carrer Gasòmetre i un altre al carrer Pare Font.

- Firmania Simplex:

11 u

- Jacaranda mimosifolia:

8u

Telefonia

- Lagerstroemia indica:

2u

Es procedirà a eliminar la línia de telefonia que actualment es aèria als carrers Gasòmetre i Pare Font, connectant

- Tipuana Tipu:

9u

les noves línies soterrades a la línia existent per la cantonada del carrer Gibert i carrer Roger de Llúria, tal com es

- Giedista intermis:

10 u

dibuixa al plànol UR18.2.

La informació d’arbrat i la ubicació ve recollida al plànol UR14.

La nova instal·lació, 6 tubs de 110 mm de diàmetre de PVC, es conduirà des d’aquest punt a través d’una rasa de

Es tindrà especial cura en la col·locació i sistema d’ancoratge, tant del mobiliari urbà, així com dels jocs infantils,

50 cm d’amplada i 125 cm de profunditat al llarg de la vorera del carrer Pare Font i del carrer Gasòmetre, on es

tenint en compte les especificacions del fabricant per a cada element en concret.

preveuen les escomeses de l’edifici davant de cada parcel·la amb una arqueta tipus H. Tot això seguint els criteris i
indicacions de la companyia de Telefònica.

En el present projecte, es compleix amb les al·legacions presentades per l’associació de veïns “Segle XXI”,
emplaçant pilones cilíndriques al carrer Gibert per tal de protegir els vianants que accedeixen als edificis, del trànsit
rodat puntual de vehicles. Tanmateix, l’arbrat situat garanteix el nivell de privacitat que desitgen els veïns.

El projecte de telefonia s’enviarà a LOCALRET i està pendent de l’aprovació per part de les companyies
subministradores.
S’ha de previst una xarxa independent per a l’Ajuntament amb dos nivells: troncal i d’accés. La xarxa troncal té un
prisma de telecomunicacions comuns i arquetes diferenciades entre Telefònica i la reserva per l’Ajuntament.

4.5) Serveis afectats

Aquestes arquetes estaran diferenciades al planell amb les lletres «A» per Ajuntament i «T» per Telefònica. Les

Subministrament elèctric

arquetes ha de tenir unes dimensions mínimes de 70x70, s’han d’instal·lar sempre que sigui possible a vorera i en

Es preveu desviar i soterrar trams de línies elèctriques aèries, així com la substitució de les línies afectades per les

cas que no hi hagi espai disponible a vorera i s’hagin d’instal·lar a calçada, ha de ser fora de la zona de circulació i

obres del present projecte, o que presentin actualment un estat de conservació precari, totes aquestes actuacions,

ha de tenir una tapa o tancament que asseguri la no generació de problemes de soroll o desajusts en el futur.

garantint la continuïtat de les línies i el subministrament de llum fins que s’ubiqui la nova Estació Transformadora.
Es preveuen 2 tritubs formats per tubs 40mm per a la xarxa troncal i 1 tritub de les mateixes característiques per a

Aquesta haurà d’integrar-se al volum de l’edifici.

la xarxa d’accés.
Es preveu la col·locació d’una línia de mitja tensió soterrada a llarg de tot el carrer Pare Font, per davant de la
Durant l’obra es procurarà que les xarxes aèries de Telefònica es traspassin a les canalitzacions soterrades que es

façana del futur edifici, per tal de facilitar el subministrament de mitja tensió a la nova E.T.

construeixin amb aquest objectiu en la mesura del possible.
En quant a la baixa tensió, es deixaran previstes unes tubulars paral·leles a l’edifici, al costat de la nova rasa de
soterrament de la línia actual i la de mitja, per tal de poder estendre els cables de baixa un cop es realitzi l’Estació
Transformadora.
Les caixes elèctriques han d'estar dins la respectiva parcel·la.
La informació al respecte ve recollida al plànol UR15.
Abastament d’aigua

Juny 2021

Gas Natural
Segons acord amb el departament de Gas Natural, es veu possible mantenir la instal·lació i canalitzacions existents
dins l’àmbit de projecte, sent només necessari un document de condicionant tècnic que la pròpia empresa (Nedgia)
redacta per tal de supervisar l’execució de l’obra i garantir que, efectivament, no s’afecta la xarxa existent i que
s’adjunta al present projecte.
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Al fer una proposta de plataforma única i sense modificar pràcticament les cotes existents en façana, es determina
que no hi haurà cap punt on l’enderroc del paviment existent pugui arribar a afectar la cota on actualment passen
els tups (mínim 0,80m).

5. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG
Per a la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat un aixecament topogràfic local fet per Estudi Art, el 3 de novembre
del 2003, amb coordenades relatives que no es corresponen amb les bases utilitzades en el topogràfic facilitat per
l’Ajuntament.

En quant a l’armari soterrat del carrer Gibert, actualment està a la calçada, protegit per unes pilones.
Es demana des de Nedgia que es mantinguom les pilones per protegir les ventilacions i també les tapes, doncs
encara que la zona d’aparcament desapareixi, es volen assegurar poder fer el manteniment en qualsevol cas i
evitar possibles vehicles aparcats, etc. encara que no hi hagi un aparcament com a tal.

6. CONTROL DE QUALITAT
Es complirà el Programa de Control de Qualitat, garantint la qualitat dels materials i de l’execució, que es sotmetrà

Per tant, es mantindrà la vorera de Gibert a façana de la mateixa dimensió que actualment per assegurar l’ample

a revisió contínua durant tota l’obra.

necessari en el pas de vehicles (i que auqest sigui, com a mínim, igual que l’actual), malgrat sigui en plataforma
única.

7. PRESSUPOST I JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4.6) Contenidors de residus
Per el càlcul del nombre de contenidors de residus per als habitants (grafiat al plànols UR19), a situar a l’entorn de

La descomposició de preus per al pressupost d’execució ve definida a l’annex d’Amidaments i Pressupost.

la plaça, s’han aplicat els paràmetres següents :

8. ITINERARI ALTERNATIU I AFECCIONS AL TRANSPORT PÚBLIC

RM (1,50 OCUPEN DE LLARG I D’AMPLADA 1,10)
Nº habitants x 30L (quantitat de brossa diària generada per persona) x 0,47 (% rebuig) / 1100 (capacitat contenidor
rebuig, recollit diàriament)

Al no ser una via principal ni camí d’accés exclusiu no es contempla itinerari alternatiu per al desviament dels
cotxes. En qualsevol cas, previ a l’inici d’obra, es validarà amb MOBILITAT i Guàrdia Urbana, el planejament de
talls puntuals de vials, camins alternatius, accessos exclusius per veïns, etc., amb l’objectiu de minimitzar les
molèsties als veïns afectats en l’àmbit.

RSP (1,50 OCUPEN DE LLARG I D’AMPLADA 1,10)
Nº habitants x 30L (quantitat de brossa diària generada per persona) x 0,08 (% paper) / 471 (capacitat contenidor
paper al ser recollit 3 cops per setmana)

Es revisarà, abans de l’inici de les obres, que no hi hagi cap línia de transport públic que requereixi un canvi
d’itinerari. Si se’n preveu algun, es resoldrà conjuntament amb MOBILITAT i l’Ajuntament de Terrassa previ a l’inici
de les obres.

RSE (1,50 OCUPEN DE LLARG I D’AMPLADA 1,10)
Nº habitants x 30L (quantitat de brossa diària generada per persona) x 0,25 (% envasos) / 471 (capacitat contenidor
paper al ser recollit 3 cops per setmana)

9. NETEJA URBANA I EN OBRA
Es considera que hi ha prou espai dins del mateix solar per a ubicar els contenidors d’obra durant la durada
d’aquesta.

RMO (70 CM OCUPEN DE LLARG)

Per a la neteja urbana posterior a l’obra el projecte contempla uns espais exteriors pels contenidors

La proporció es de cada 2 RM, 1 RMO, en el cas (habitual) de que només hi hagi 1 RM, també hi ha 1RMO

d’escombraries.

RSV (70 CM OCUPEN DE LLARG)
La proporció es de cada 2 RM, 1 RSV, en el cas de les bateries complertes amb només 1 RM, també es posa el

10. EXPROPIACIONS / OCUPACIONS

RSV

No estan previstes.

Es preveuen agrupacions de 5 contenidors.
Juny 2021
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de supressió de barreres arquitectòniques, així com també compleix amb totes les condicions i requeriments que

11.A. VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS
Per a gramatitzar la seguretat dels ciutadans front als incendis, s’ha respectat els paràmetres establerts a la

marca el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

normativa estatal NBE-CPI/96 i al Decret 241/1994, sobre condicionats urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis.
El projecte no tant sols compleix els requeriments mínims per les normatives vigents en matèria de seguretat i
salut, sinó tanmateix estableix les condicions idònies per que les persones amb deficiències (tant de mobilitat, com

Hidrants per a incendi
•

oculars i de oïda) es trobin amb un entorn agradable i sobre tot, accessible per a tothom.

Els dos hidrants projectats, que es situen a la vora de la cantonada del carrer Gasòmetre i carrer Roger
de Llúria, i l’altre es situat a la vora de la cantonada del carrer Gasòmetre i carrer Pare Font, són
del tipus columna.

•

Les condicions mínimes estan representades en la taula adjunt a la següent pàgina, on es descriuen els

L’emplaçament dels hidrats cobreix un radi de 100m fins a les façanes corresponents als edificis de
l’entorn.

requeriments mínims segons e Codi Tècnic d’Accessibilitat de Catalunya.

El projecte compleix aquest

requeriments mínims, els assumeix i els millora afavorint l’accessibilitat ampliant les amplades de les voreres,

•

Els hidrants instal·lats són de 100mm de diàmetre.

•

Els hidrants són de fàcil accessibilitat per als vehicles d’extinció d’incendis.

•

S’ha previst senyalitzar els hidrants d’acord amb el que estableix la Norma UNE23-033, per la seva

diferenciant textures del paviment per a vianants, etc.

fàcil localització.

12. MEMÒRIA ENLLUMENAT PÚBLIC
1) Memòria tècnica

Xarxa d’abastament

Generalitats
•

La xarxa d’abastament dissenyat està preparada per el cas més desfavorable de l’ús simultani dels dos
hidrants durant dues hores, essent el cabal a cadascun de 1.000l/min.

•

Es garanteix que la pressió residual a la sortida de cada boca d’hidrant serà superior a 1atm.

El projecte d’enllumenat públic s’ha fet en col·laboració amb el Ajuntament de Terrassa.
Es preveu l’enretirada dels fanals i bàculs existents incloent-hi el transport al magatzem o a l’abocador segons els
criteris del departament d’enllumenat públic de l’Ajuntament. Es preveu l’enretirada de l’actual instal·lació aèria
d’enllumenat públic, garantint que no es talli el subministrament a les línies afectades que no es troben dintre de

Accessibilitat per a bombers i evacuació de persones

l’àmbit d’actuació, soterrament o reposat si fos necessari, algunes línies.
•

Els vehicles d’urgència dels bombers poden accedir a la zona fàcilment.

•

El carrer Pare Font és considerat com a carrer d’intervenció. Els altres carrers emmarquen la plaça són
considerats també com carrers d’intervenció, ja que en arribar a la plaça projectada, l’amplada dels
carrers Gasòmetre, Roger de Llúria i Gibert, s’amplien considerablement.

•

Les maniobres a fer per part dels bombers en cas d’emergència a la zona de la plaça i carrers que hi
conflueixen són còmodes, ja que l’espai definit es ampli i pla.

•

Es defineix la plaça com a un espai exterior segur, ja que compleix amb els requeriments de la
normativa vigent: amplades superiors a 8m, sense obstacles, permet el fàcil accés i ubicació del
material de socors, totes les sortides d’evacuació dels edificis es preveuen estar situades a menys
de 60m dels carrers de intervenció.

El càlcul i disseny de l’enllumenat s’ha projectat i dimensionat per a un nivell mínim d'il·luminació de 20 luxes amb
llums leds de temperatura 3000K, projectats de forma homogènia, evitant enlluernaments. Però es deixarà ajustat
en obra a una mitjana il·luminació entre 10 i 15 lux per tota la zona (15 màxim, 10 mínim, uniformitat superior a 0,4)
d’acord amb el Servei d’Enllumenat, excepte les zones d’itineraris accessibles que d’acord amb la nova normativa
d’accessibilitat haurà de ser 20 luxes. Driver: de la llumenera led ha de ser Tridonic models Advances o Excite de
tercera generació amb programació NFC i protocol de comunicació U6Me2. Programació: el mode d’operació haurà
de ser ChronoStep segons regulació del Servei d’Enllumenat públic.
Centre de Comandament, armari elèctric de comandament i protecció
L’armari destinat a contenir el quadre d’enllumenat públic (centre de comandament), és del tipus estandarditzat per
el Ajuntament de Terrassa, complint els procediments i normatives establertes per a aquest tipus de components i
garantir el correcte i fàcil manteniment. Les característiques específiques són:

11.B. VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT EN
L’ESPAI PÚBLIC
Tant els vials de circulació, com la plaça pública projectats, compleixen amb els requisits mínims del Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i
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•

Fabricant:

•

Model:

CITI-10 R 2006 (4 sortides)

•

Comandament:

Sistema Control Centralitzat URBILUX GSM
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Estalvi energètic (estabilitzador-reductor de tensió)

✓

Urbilux via ràdio amb antena incorporada.

Rellotge astronòmic

✓

Rellotge astronòmic.

Mesures paraments elèctrics

✓

Relés de sortida programables independentment.

Comunicacions integrades por radio o modem GSM

✓

Entrades per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència, etc.

✓

Entrades digitals per a registre dispar de les proteccions.

El Centre de Comandament forma un sol conjunt on estan ubicats tots els elements de protecció així com el
Sistema de gestió i comandament centralitzat.

Equips d’il·luminació
El criteri a seguir en cada tipus de carrer s’ajusta a l’estudi luminotècnic i segons les converses mantingudes amb el

•

Dimensions

✓

1.32m de ample

✓

1.35 m de alt

•

✓

0.40 m de ample

seguen configuració:

departament d’enllumenat públic del l’Ajuntament.
Carrer Gasòmetre:Es preveu una instal·lació amb columnes del tipus O’GROVE de 8 m d’alçada amb la

1) Lluminària HESTIA-2 amb làmpada SAP de 100 W, a 7 m d’alçada cap a vial i lluminària NEOS-2 amb làmpada
•

Característiques mecàniques:

✓

Planxa d’acer inoxidable s/norma AISI-304 de 2 mm de gruix.

✓

Pintura normalitzada RAL 7032.

✓

Teulada per a la protecció contra la pluja.

•

✓

Panys de seguretat antivandàliques proveïda de clau normalitzada.

lluminària HESTIA-2 amb làmpada SAP de 100 W, a 7 m d’alçada a vial (junt a edificació).

✓

Sòcol encastable d’acer inoxidable.

✓

Bancada d’acer inoxidable.

✓

Connexió a terra de totes les parts metàl·liques.

•

Característiques elèctriques

SAP de 70 W, a 5 m de alçada cap a la plaça.
2) Lluminària HESTIA-2 amb làmpada SAP de 100 W, a 7 m d’alçada a vial (junt a edificació).

•

Carrer de Pare Font: Es preveu una instal·lació amb columnes del tipus O’GROVE de 8 m d’alçada amb

Carrer de Gibert: Es preveu una instal·lació amb columnes del tipus O’GROVE de 8 m d’alçada amb la

seguen configuració:
1) Lluminària NEOS-2 amb làmpada SAP de 100 W, a 7 m d’alçada al carrer i lluminària NEOS-2 amb làmpada
SAP de 70 W, a 5 m de alçada cap a la plaça.

✓

Protecció contra contactes directes i indirectes.

✓

Interruptors magnetotèrmics amb contactes auxiliars en cada línia de sortida.

✓

Blocs VIGI diferencials de 300 mA de sensibilitat.

•

✓

Interruptor ICPM.

lluminària HESTIA-2 amb làmpada SAP de 100 W, cap a vial i lluminària NEOS-2 amb làmpada SAP de 70 W,

✓

Interruptor IGA.

a 5 m de alçada cap a la plaça.

✓

Contactor.

✓

Comptador electrònic directe. Port comunicacions RS-485, protocol CITIGIS.

•

✓

By-pass manual.

NEOS-2, amb làmpada SAP de 100 W.

✓

Premsaestopes per a cada línia de sortida.

✓

Borns de connexió per a cada línia de sortida.

✓

Il·luminació interior i presa de corrent.

•

Estabilitzador-reductor de tensió

✓

Por de comunicacions RS-485.

✓

Completament estàtic.

✓

Comandament pel Sistema de Control centralitzat.

•

Terminal local de comandament i control

2) Lluminària NEOS-2 amb làmpada SAP de 100 W, a 7 m d’alçada a vial (junt a edificació).
Carrer Roger de Llúria: Es preveu una instal·lació amb columnes del tipus O’GROVE de 8 m d’alçada amb

Plaça: Es preveu una instal·lació amb columnes del tipus FUL-9/10/12, alçada variable amb lluminàries

Les llumeneres i columnes O-GROVE seran fabricació SOCELEC Schréder Group Gie i les columnes FULL serà
fabricació ESCOFET. Les columnes del vial seran del tipus O’GROVE, d’acer soldat galvanitzat, de 8 m d’alçada.
La secció serà circular i amb forma cilíndrica, segons el model dibuixat als plànols. Las columnes al parc, seran
tipus FUL d’acer galvanitzat amb diferents alçades i amb el nombre de projectors i direccionalitat segons el model
dibuixat als plànols i estudi lumínic.
Cadascun dels punts de llum, disposarà de corrector del factor de potència fins a un valor major o igual a 0,9. Amb
la finalitat de aconseguir estalvi energètic, la instal·lació disposarà d’un estabilitzador-reductor de tensió, associat a
un control Urbilux. Les lluminàries estaran dotades de dispositius de protecció contra curtcircuits, d’una intensitat
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construccions, amb fixació adequada per a garantir la seva subjecció. Es respectaran les directrius indicades en la
Als carrers Pare Font i Roger de Lluria es preveu l’enretirada dels fanals i bàculs existents substituint por
lluminàries HESTIA-2 amb làmpada SAP de 100 W.

Instrucció ITC-BT-07, apartat 2.2, en quant a encreuaments, proximitats i paral·lelismes.
Instal·lació de posta a terra y protecció

Línies de distribució elèctrica

Les connexions a terra, en general, s’estableixen amb l’objectiu de limitar la tensió que poden presentar en un cert

Les línies de distribució elèctrica, s’iniciaran en el quadre centre de comandament i estaran formades per cables de

moment respecte a terra les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que

coure aïllats. Totes les línies portaran conductor de protecció. Els trifàsics estaran formats per tres conductors

suposa una avaria en el material.

(fase), més el de neutre i el de protecció. Tots els conductors estaran convenientment identificats, de tal forma que
en la instal·lació es pugui procedir en tot moment a reparacions o transformacions.

En la instal·lació es disposarà, en tot el seu recorregut, un conductor de coure nu de 35 mm² que va enterrat. Cada
columna i suport accessible (metàl·lics) està unit a una presa de terra. Aquesta compleix que la resistència a terra

Les intensitats màximes admissibles en els conductors, segons s’aprecia en l’apartat de càlculs, s’han corregit

de les masses accessibles mesurada en qualsevol punt d’elles no resulta superior a 50 ohms.

tenint en compte les característiques de la seva instal·lació de forma que l’increment de la temperatura provocat pel
corrent elèctric, no doni lloc a una temperatura en el conductor superior a l’admesa per l’aïllament i les normes

Per això es disposa d’un elèctrode artificial format per placa soterrada de coure, per a cada columna, i el conductor

establertes.

de secció 35 mm² de coure nu al que es connecten les plaques de presa de terra i totes les carcasses, elements
metàl·lics de recolzament, estructures i les altres masses metàl·liques que comprenen parts de la instal·lació

Els conductors en general seran tipus mànega i en funció de la seva instal·lació seran de les característiques

elèctrica.

següents:

2) Reglamentació
a)

Seran conductors de coure aïllats amb polietilè reticulat, armats amb filferros d’acer galvanitzat i fleixos
d’acer i coberta exterior de PVC, del tipus RVMV, tensió assignada de 0,6/1 Kv (Retenax Flam M). La
secció mínima serà de 6 mm².

b)

Conductors sota tub-columnes:

Seran conductors de coure aïllats amb polietilè reticulat i coberta exterior

de PVC, del tipus RZ, tensió assignada de 0,6/1 kV (Poliret Feriex). La secció mínima serà de 2.5 mm².

La instal·lació elèctrica, així com els criteris seguits per a la confecció del present projecte, s’ajustarà en la seva
totalitat als reglaments i normes següents:
•

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat per Real Decret 842/2002 de 2 d’Agost, les Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC-BT), així com les disposicions i resolucions publicades fins el dia d’avui.

•

Normes NTE-UNE-CEE que li siguin d’aplicació.

•

Normes particulars de l’Empresa distribuïdora d’energia (FECSA-ENDESA).

•

Normes particulars d’Ajuntament de Terrassa.

Canalitzacions
La xarxa d’enllumenat públic a la calçada es conduirà per una rasa de 100 cm de profunditat i de 40 cm de ample.

S’ha considerat que seran d’aplicació específica per a la instal·lació que ens ocupa, les Instruccions Tècniques

En el pas sota vorera la profunditat de la rasa serà de 80 cm.

Complementàries (ITC) següents:

Les canalitzacions estaran formades per tubs protectors de tipus corrugada de PVC, de secció circular de diàmetre

ITC-BT-07 – Xarxes soterraries per a distribució en baixa tensió

discontinu, de manera que la paret del tub forma anells successius en tota la seva longitud, sense solució de

ITC-BT-09 – Instal·lacions d’enllumenat exterior.

continuïtat, conformes al que estableix la norma UNE-EN 50.086 2-4 i les seves característiques mínimes seran les
indicades en la taula 8 de la ITC-BT-21. En tots els casos, es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de

Aquesta informació queda específicament detallada en l’estudi lumínic adjunt com a annex a la present memòria.

l’existència de cables.
Els canvis de direcció de les canalitzacions, es realitzaran mitjançant arquetes de registre i seguin els traçats
indicats en els plànols adjunts.

13. IMPACTE ACÚSTIC

No es realitzaran unions i connexions en els conductors que circulin en xarxes subterrànies. Quan els conductors
surtin a la superfície, discorreran en l’interior de tubs de protecció, estant adossats als elements estructurals de les
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El projecte d’urbanització no contempla la creació de nous vials, l’impacte acústic correspondrà a l’ús que la
ciutadania faci de l’espai i durant la seva execució.
Durant l’exexució de les obres es respectaran les precaucions i limitacions habituals per a les obres

Plaça Gasòmetre

12

efectuades a la via pública:
- Els treballs d’urbanització hauran d’executar-se entre les 8:00 i les 20:00 hores. L’horari de treball ha d’estar
comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i
festius. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a

15. IMPACTE QUALITAT DE L’AIRE
Es tracta d’una obra amb risc potencial d’emissions mitjà, i cal tenir en compte les següents condicions:

divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius.
- S’emprarà les millors tècniques disponibles per a cadascuna de les tasques a realitzar, a fi de minimitzar l’impacte

- Es programaran de les principals activitats que causen emissions contaminants, concretant el temps

acústic i de vibracions generats per l’obra.
- Només podrà emprar-se maquinària d’obres d’ús a l’aire lliure amb marcatge CE i en bon estat de manteniment.

de durada, la planificació de l’espai i les tasques de treball de l’obra per tal de reduir les molèsties i reduir les

La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de ser tècnicament els

emissions contaminants.

menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica generada. Especialment:

- Es prioritzarà l’ús de prefabricats de formigó o formigó de planta enlloc de realitzar formigó in-situ, tal i com ja es

a. S’evitarà l’ús de grups electrògens per al subministrament de fluid elèctric sempre que sigui possible.
En qualsevol cas, si durant l'execució de les obres d'urbanització en algun moment cal emprar un grup electrogen

recull en el projecte.

haurà de ser un equip insonoritzat, de potència sonora màxima LwA 90 dB(A) i s’haurà de situar a una distància de

- Es recomana utilitzar una pavimentació asfàltica amb asfalt amb baix contingut de sofre, l’aplicació de la qual

les façanes dels edificis amb usos protegits (residencial, oficines, sanitari, educatius, biblioteques, etc.) tal que el

requereix temperatura més baixes i redueix les emissions de COV.

nivell sonor provocat pel funcionament del grup electrogen no superi els 62 dB(A). En cas que la durada de l’obra
sigui superior a un mes, caldrà que es disposi d’escomesa elèctrica provisional d’obra.

- L’ús de rodet de pintura en comptes de pintures d’aerosols. Preferentment s’utilitzaran pintures baixes en COV i

b. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors

de naturalesa aquosa.

de soroll i vibracions.

- S’habilitaran els punt de neteja necessaris a prop de les sortides de l’obra per tal de netejar les rodes dels

c. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin.

vehicles i maquinària abans de sortir de l’obra.

d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d’edificis
ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els

- Es recomana la contractació d’una escomesa elèctrica per l’obra enlloc de l’ús de generadors elèctrics.

elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.
e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de

- Destinant un espai concret i tancat per l’abassegament de materials (runa, terres,...).

l’admissió i expulsió de l’aire.- Es tindrà en compte en el pla d'obres la proximitat de l'escola Sala Badrinas, ubicada
en mòduls prefabricats dintre del Parc de Vallparadís, de manera que s'eviti en la mesura del possible executar les

- Iniciant la demolició a la zona d’obra situada contra el vent predominant (vent de ponent), i anar progressant per

operacions més sorolloses en horari lectiu.

fases.
- Planificant el subministrament de materials per tal de reduir el nombre de viatges de vehicles al mínim necessari.

Es donarà compliment a la normativa específica de regulació del soroll i les vibracions.

- Determinant el recorregut d’accés dels vehicles i maquinàries fora i dins de l’obra.
- Realitzar la gestió dels residus a les plantes de gestió de residus més properes a l’obra.

14. SISTEMA DE DRENATGE SOSTENIBLE
- Situar les portes d’accés a almenys 10 m dels receptors, sempre que sigui possible.
- S’incorporaran barreres contra el vent a tot el perímetre de l’obra per protegir la circulació de material particulat

- PAVIMENTS POROSOS:

fora de l’àmbit de treball.
La plaça té parterres amb superfícies gespitoses i una zona de jocs amb paviment permeable per nodrir les aigües
subterrànies.

- Reduir el màxim possible l’alçada des de la qual es desploma el material generat en l’enderroc.

- ESCORRENTIA

- Humitejar amb freqüència les zones de pas de vehicles i les tasques de demolició dins l’obra mitjançant l’ús de
nebulitzadors o aspersors d’aigua per contrarestar les emissions atmosfèriques.

Els pendents de la plaça condueix l’escorrentia ca a les zones verdes amb necessitat de reg. Es preveu un
rodapeu elevat per a deixar pas a l’aigua i s’han previst els drenatges per a minimitzar les innundacions. Amb això,

- No es superarà els 30 cm d’alçada de material sobre el contenidor que el conté.

es minimitza el volum d’aigua a recollir i canalitzar a la xarxa de clavagueram.
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- En les tasques d’esbrossada i neteja dels terrenys caldrà evitar la realització de pols, realitzant regs i evitant l’ús

- Cal evitar escombrar en sec grans superfícies.

de bufadors, substituint-los per a aspiradors si fos necessari.
- Queda prohibit abocar restes de formigó a la via pública o xarxa de clavegueram. En cas d’un vessament a la via
- Cal destinar un espai concret i tancat per a l’abassegament de materials.

pública (restes de formigó, i altres materials pulverulents), aquest s’haurà de netejar de manera immediata i sempre
en humit per tal d’evitar aixecar pols.

- Els dipòsits, càrrega, descàrrega de material, runa o terres, han d’anar tapats amb lones fixades adequadament i
romandre el mínim temps possible a l’obra o estar continguts en sacs o contenidors. Retirar les lones de
l’abassegament de material pulverulent de manera progressiva a mesura que

- Es posarà mulch on no és possible revegetar o cobrir amb capa de grava, tan aviat sigui possible.

avança l’obra. Les
- Es revegetaran terres, zones exposades i existències de sòl per estabilitzar superfícies, tan aviat com sigui

càrregues/descàrregues s’hauran de realitzar amb la menor alçada possible.

possible.
- S’evitarà generar pols en càrrega/descàrrega de runa i material pulverulent. Les càrregues/descàrregues s’hauran
- Cal cobrir amb grava les zones sense pavimentar que es preveu la seva exposició a la intemperie durant un llarg

de realitzar amb la màxima cura i la menor alçada possible.

període de temps (solars de demolició, zones de pas, etc.).
- Cal regar de manera constant l’abassegament i emmagatzematge de material pulverulent per evitar la seva
- Es recomana l’execució de les obres amb la incorporació d’altres mesures descrites a la Guia de Bones

dispersió.

Pràctiques Ambientals a l’Obra de l’AMB.
- No es superarà els 2m d’alçada d’abassegament de material de construcció.
En relació als vehicles i maquinària de l’obra:
- Pel subministrament de material fi, cal garantir que les bosses es segellen després de l’ús, i s’emmagatzemen
- Cal revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i vehicles de

apropiadament per evitar l’emissió de pols.

transport.
- En obres d’urbanització en la fase de fresatge, s’abocarà amb la mínima alçada el material de la cinta
transportadora a la banyera del camió. Es recomana la incorporació de sistemes que minimitzin les emissions de
pols (sistemes d’aspersió / pulverització d’aigua).

- Incorporar filtres de partícules en els vehicles més contaminants, si es viable.
- Col·locar catalitzadors de reducció selectiva (SCR) per minimitzar les emissions de NOx en vehicles.

- Utilitzar equips (com les eines de tall) amb flux continu d’aigua o aspiració per a treballs mecanitzats susceptibles
de generar pols. Cal que es planifiqui l’activitat en zones el més allunyades possibles del pas de vianants, zones
d’estada o edificació (zones sensibles).
- Tots els elements fixes necessaris per al transport i tractament de material han de ser tancats i disposar
d’elements de protecció contra el vent, com ara tamisos, garbells, classificadors, cintes transportadores, elevadors

Certificar l’ús de filtres de partícules, catalitzadors de reducció selectiva (SCR), i additius en maquinària i vehicles
dièsel, si es possible.
- Limitar la velocitat de circulació dins l’obra a 10-20Km/h.
- Determinar l’itinerari dels vehicles i maquinàries fora i dins de l’obra.

de material i dispositius similars. Han de disposar d’un grau de tancament adequat, reduir al màxim la grandària de
les obertures i estudiar-ne la orientació respecte dels vents dominants, de manera que en cap moment no es

- En episodis ambientals de contaminació atmosfèrica s’haurà d’aplicar el Protocol d’actuació en episodis

produeixin núvols de pols.

ambientals de contaminació atmosfèrica.

- La maquinària susceptible de generar pols, s’ubicarà el més allunyat possible de llocs de pas, zones d’estada,

Tècnic de Gestió gestió ambiental: Tecoman. S’inclou en pressupost.

edificació (zones sensibles).
- S’apagarà el motor dels vehicles en els moments d’espera superiors a 3 minuts.
- En condicions meteorològiques adverses (fortes ventades de més de 30Km/h o nivell 5 de l’escala de Beaufort) o
en episodis de contaminació per partícules, les obres s’han d’aturar. En aquests episodis, cal tapar amb lones els
dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de pols.
- Es netejarà l’àmbit de l’obra i la via pública finalitzada la jornada laboral amb aigua a pressió o es regarà abans
d’escombrar, evitant saturar els embornals.
Juny 2021
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16. PLA D’ETAPES
S’adjunta pla d’etapes per a l’execució de les obres d’urbanització del present projecte. Aquest conté 3 fases
clarament diferenciades:
ETAPA 1: Descontaminació de terres. En procés d’execució.
Inclou retirada de restes existents.
Aprovació definitiva del projecte d’urbanització.
ETAPA 2: Urbanització de Carrer i Plaça Gasòmetre.
Inici: 1 mesos després d’obtenir llicència.
Termini: 5,5 mesos
ETAPA 3: Edificació: Durant aquesta fase es construirà l’escala i rampa d’accés a l’edifici pendents de
l’urbanització.
Inici: 2023
Termini: 3 mesos

Juny 2021
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IMD-C/Gibert / paviment carrer Roger de Lluria, gruix:

ANNEX 1. REGISTRE DE CANVIS ENTRE EL PROJECTE APROVAT EL 2006 I LA
PRESENT ACTUALITZACIÓ DE PROJECTE

•

5 cm tipus D-12

1) Vials: plataforma única

•

35 cm Tot-ú artificial

L’amplada mínima exigida de les voreres és 2,30m (1,5+0,2 (fanal)+0.6 (distància seguretat vehicle)). Per tal de

S’inclou una vorada tauler (bordillo tablón) per separar el ferm de la calçada del paviment de la vorera.

donar-hi compliment, es reajusten els vials i es proposa realitzar plataforma única elevada d’ús mixt als carrers de
l’àmbit d’actuació.

3) Paviments

Les plataformes de canvis de nivell de la calçada seran de 5m i tindran una pendent del 10%, doncs no es preveu

La plataforma única es resoldrà amb 2 tipus de paviments: per a la zona de circulació de vehicles, es proposa un

que hi circulin autobusos.

paviment bituminós colorejat, mentre que les voreres es resoldran amb peça de formigó prefabricada tipus Terana
de Breinco, mides 16x16x7cm.

La calçada del carrer Pare Font es redueix a 3m d’amplada, ampliant 30cm ambdues voreres laterals.

S’aporten solucions específiques per a la senyalització tàctil per a invidents:

Les zones d’aparcament es redueixen a 2m d’amplada.
El carrer Gibert segueix també el criterir de “voreres i vial” igual com els altres 3 carrers de l’àmbit, ja que es creu
necessari per a les entrades i sortides dels vehicles amb accés als garatges dels habitatges existents.

•

franja abotonada de 60cm d’ample en el límit dels vials per a vehicles

•

franja de paviment tipus panot ratllat en els creuaments de 80cm.

S’elimina la previsió de tarima de fusta de la zona enjardinada.

2) Paquets de ferms
Explanada E2.

La zona infantil, que s’amplia substancialment respecte a la versió anterior, es pavimentarà amb sorra de Santa

-Si mínim 1m de sòl seleccionat, no cal fer res. Si no, cal afegir 35cm de sòl seleccionat.

Coloma.

-Si sòl tolerable: s'ha de suplementar 40cm de sòl seleccionat sobre 50cm d'adaptat o 75cm de sòl seleccionat.
-Si reblert: excavar i 1m de sòl seleccionat.

En els passos accesibles dels reixes de recollida d’aigua de dins la plaça serán de peça rectangular Terana de

Es segueixen els reomplerts del terreny d’acord amb una esplanada tipus E-2, tot i que s’inspeccionarà l’esplanada

Breinco. L’ample d’aquest passos serà superior a 1.80m.

per comprobar-ho S’afegeix, en amidaments, una partida per justificar el sobrecost per l’adequació del ferm.
Es defineixen els IMD dels carrils dels vials per a poder determinar, en cada cas, les característiques de les
calçades. Queden definits de la següent manera:
IMD-2000 / paviment carrer Gasòmetre, gruix:
•

5 cm tipus D-12

•

11 cm tipus S-25

•

40 cm Tot-ú artificial
IMD-3100 / paviment carrer Pare Font, gruix:

•

5 cm tipus D-12

•

8 cm tipus S-20

•

12 cm G-25

•

25 cm Tot-ú artificial
IMD-1170 / paviment carrer Roger de Lluria, gruix:

•

5 cm tipus D-12

•

10 cm tipus S-25

•

35 cm Tot-ú artificial

Juny 2021

Els gaons de les escales de pedra es senyalitzaran a tota la seva amplada amb una banda de carborundum de 5
cm i a 3 cm de la vora que contrastarà en textura i color.

4) Circulació
S’adjunta justificació de vados i creuaments amb el software Autoturn, per tal de mostrar la correcta circulació del
camió d’escombraries en tot l’àmbit.

5) Senyalització
S’ajusten els criteris de senyalització.

6) Tancament parcel·les
S’afegeixen, en projecte, els tancaments de les parcel·les edificables que llinden amb l’àmbit d’urbanització del
projecte, resolts amb mur d’obra de 2m d’alçada amb contraforts.

7) Vegetació i arbrat
S’adapten les espècies d’arbrat segons les recomanacions del departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de
Terrassa.
Plaça Gasòmetre
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S’eliminen escocells i es dona prioritat a la plantació amb parterres.
Els escocells es proposen tots de 160cm de diàmetre per tal que les arrels respirin millor.

8) Mobiliari i equipament
Es substitueix la barana de vidre de les escales per una barana d’acer inoxidable de barrots verticals.
Es substitueixen els diversos jocs infantils i es fa una proposta amb nous elements de fusta, marca BDU.
S’adjunten detalls constructius d’equipament i mobiliari.
S’eliminen les pilones que es proposaven en l’anterior projecte; només es mantenen pilones registrables a l’accés
al parc des del carrer Gibert, per evitar que hi aparquin vehicles.
Cada grup de contenidors estarà format per 5 unitats de contenidors d’escombraries.

9) Descontaminació del subsòl
S’adjunta solució per a la descontaminació del subsòl

10) Serveis afectats
S’adjunten plànols dels serveis existents següents:
•

aigua (Taigua)

•

electricitat (Fecsa-Endesa)

•

gas (Gas Natural)

•

telecomunicacions (Telefónica, Ono-Vodafone i Orange-Jazztel)

S’adjunten també plànols de modificació de traçats en els casos necessaris, a més de la previsió de la línia de
l’Ajuntament en Telecomunicacions. De cada una d’aquestes actuacions s’aporta, també, pressupost i carta
d’acceptació de les companyies.

11) Clavegueram
S’actualitza la proposta de la nova xarxa de clavegueram, tenint en compte que serà unitària.
S’aporta el document resultant de la inspecció amb càmares de la xarxa de clavegueram.

Juny 2021
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101.60

103.06

COTES DE PROJECTE
101.01
100.74
100.98

102.87

COTES TOPOGRÀFIQUES

pen
4

.6%

102.90

100.95
100.64

100.35

B+4

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

COTES DE PROJECTE

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

LLEGENDA

+100.82
+101.14

+102.39

+102.46

99.25

+103.02
+99.47

+102.97

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

08.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PERFILS 1

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

LLEGENDA

+100.82
+101.14

+102.39

+102.46

99.25

+103.02
+99.47

+102.97

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

08.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PERFILS 2

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

LLEGENDA

+100.82
+101.14

+102.39

+102.46

99.25

+103.02
+99.47

+102.97

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

08.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PERFILS 3

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

LLEGENDA

+100.82
+101.14

+102.39

+102.46

99.25

+103.02
+99.47

+102.97

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PERFILS 4

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

D'

C

E

R10

E'

R2
R8

R3.5

B'

R4.61

R7

A'
R10
R10

R4.3

B
A

R2.8

R4.8

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

SECCIONS. AMPLADA VIALS I VORERES

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/50
DIN-A3 1/100

D'

D
C

C'

E

E'

F

F'

B'

A'
B

A

G

G'

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

9.3.a

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

E:

SECCIÓ DETALL A-A'
ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/25
DIN-A3 1/50

D'

D
C

C'

E

E'

F

F'

B'

A'
B

A

G

G'

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

E:

SECCIÓ DETALL B-B'
ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/25
DIN-A3 1/50

D'

D
C

C'

E

E'

F

F'

B'

A'
B

A

G

G'

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

9.3.c

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

E:

SECCIÓ DETALL C-C'
ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/25
DIN-A3 1/50

D'

D
C

C'

E

E'

F

F'

B'

A'
B

A

G

G'

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

9.3.d

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

E:

SECCIÓ DETALL D-D'
ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/25
DIN-A3 1/50

D'

D
C

C'

E

E'

F

F'

B'

A'
B

A

G

G'

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

9.3.e

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
PLANO :

SECCIÓ DETALL E-E'
ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
DEL CARRER GASÒMETRE NÚM. 4 (PA-GAS004).

AUTOR DEL PROJECTE

GLOBAL PROJECTES S.L.
JUAN MANUEL JIMENEZ BERNET
PROMOTOR

METROVACESA
DATA

SETEMBRE 2021
Volum 2/5

FERM TIPUS I. TRÀNSIT RODAT
01

02

03

04

FERM TIPUS II. PAVIMENT PLAÇA TANCAT FOTOCATALÍTIC

FERM TIPUS III. PAVIMENT PLAÇA OBERT FOTOCATALÍTIC

FERM TIPUS IV. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS TERANA FOTOCATALÍTIC DE BREINCO
04a. FERM TIPUS IV. TERANA FOTOCATALÍTIC DE 40X40CM.

05

FERM TIPUS V. PAVIMENT DE VORERES AL PAS DE VIANANTS
(ENCAMINADOR) AMB PANOT 4 RATLLES PER SENYALITZACIÓ TÀCTIL.
80CM D'AMPLE.
FERM TIPUS VI. ZONA D'APARCAMENT

06

08
05

SORRA DE SANTA COLOMA DE FARNERS amb encintat perimetral.
GRUIX SEGONS JOCS INFANTILS A INSTAL·LAR

01

12

09

05

ROSMARINUS PROSTRATA SOBRE TERRA VEGETAL

01
10

01 12

10

BARREJA DE FESTUCA ARUNDINACEAE, AMB 10% DE LOLIUM PERENNE
I 5% DE POA PRATENSIS

12

PAVIMENT DE PANOT ABOTONAT DE 16 BOTONS
PER A SENYALITZACIÓ TÀCTIL
60CM D'AMPLE.

03
02

02

04

04

08

12

VORADA TAULER DE FORMIGÓ

12

08
04a

ESCOSSELL PLANTA CIRCULAR 160 cm DE DIÀMETRE. SEGONS DETALL:

02
04

12

B+2

B+4

06

REFORÇ VORERA:
- Solera 22 cm
- Panot 8 cm

02

10

02

03
01

03
04a

09
01

04a

02

10

12

05

05

05

02
12

12
06

04

04

01
04

01
04

12

12

04

12

12

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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10.1.a

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS Planta de ferms

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

Compactació de l'explanada segons
mitjançant comprovacions corresponents:

terreny

existent

-Si mínim 1m de sòl seleccionat, no cal fer res. Si no, cal
afegir 35cm de sòl seleccionat.
-Si sòl tolerable: s'ha de suplementar 40cm de sòl seleccionat
sobre 50cm d'adaptat o 75cm de sòl seleccionat.
-Si reblert: excavar i 1m de sòl seleccionat.

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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10.1.b

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS Paviment asfàltic

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

101.60

100.74

101.58

101.60

101.56

P 1.2%

100.64

101.37
100.87

P 1.9%

P 2%

P 3.3%

100.74

P 3%

100.64

P 1%

P 1.3%

SECCIÓ A-A'
E: 1/200

102.12
101.23

100.95

100.87

ALÇAT B-B'
E: 1/200

101.58

A

100.64
101.58

101.60

101.23

101.37

101.25
101.23

A'

102.12

100.87

B

B'

PLANTA COTES
E: 1/200

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021
EMPLAÇAMENT:

R10
R10
R10

R4.3

B

B'

PLANO :

R8

R3.5
R7

10.2.c

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019

A'

A

R2

UR

R4.61

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

SECCIONS TIPUS (3 de 4)

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET
R2.8
R4.8

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/100
DIN-A3 1/200

BARANA D'ACER INOXIDABLE

102.12
101
.3
7

101.23

100.95

100.87
D
D'

ALÇAT B-B' - MATERIALS
E: 1/100

MUR DE FORMIGÓ VIST ACACAT PINTAT AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ

GRAONS DE PEDRA NATURAL
AMB FRANJA DE CARBORÚNDUM DE 5CM A
3CM DE CONTRAHUELLA

R10
R10
R4.3

R8

R3.5

C'
1

R10

R2

C

2

3

4

5

6

7

R4.61

R7

8

R2.8
R4.8

0,09

TANCAMENT PROVISIONAL
D'OBRA LÍMIT NOUS
EDIFICIS (H=200 cm)
AMB CONTRAFORTS
CADA 200cm

1

0,1

0,6

1
0,75

1

A'

0,85

GEOMETRIA
ESTESSA = 29cm

B'

0,75

CARACTERÍSTIQUES ESCALA

CONTRAPEJA = 17cm
MATERIALS
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
GRAONS DE PEDRA NATURAL

0,09

0,25

0,05

BARANA D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE PASAMÀ DE SECCIÓ
CIRCULAR Ø5 cm, PLATINES DE FIXACIÓ A PAVIMENT CADA
120 a 150 cm I MARC PERIMETRAL SECCIÓ 4x2 cm I MUNTANTS
CIRCULARS DE Ø1 cm AMB UN ESPAIAT INFERIOR A 10cm

8

GRAONS DE PEDRA NATURAL
AMB FRANJA DE CARBORÚNDUM DE 5CM A
3CM DE CONTRAHUELLA

2
1

2,32

4Ø12

0.40

Estrebs coronació Ø10 c/25

0.20

3

1,39

4

FORMIGÓ: HA-25, control estadístic
ACER EN BARRES: B500S, Control Normal
TIPUS D'AMBIENT: Clase IIa
RECOBRIMENT a l'intradòs del mur: 4cm
RECOBRIMENT al trasdòs del mur: 4cm
RECOBRIMENT superior del fonament: 5cm
RECOBRIMENT inferior del fonament: 5cm
RECOBRIMENT lateral del fonament: 7cm
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID: 20mm
ACABAT: PINTURA ANTICARBONATACIÓ

AP: Ø10 c/30cm

AP: Ø10 c/15cm
Ø8 c/25cm

1.90

5

0,2

6

CARACTERÍSTIQUES MUR F.A.

2.10* VARIABLE

0,1

7

Ø8 c/25cm

SECCIÓ C-C'- ESCALA ACCÉS VIVENDES
E: 1/50

0.10

0.40

BARANA D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE PASSAMÀ DE SECCIÓ
CIRCULAR Ø5 cm, PLATINES DE FIXACIÓ A PAVIMENT CADA 120
a 150 cm I MARC PERIMETRAL SECCIÓ 4x2 cm I MUNTANTS
CIRCULARS DE Ø1 cm AMB UN ESPAIAT INFERIOR A 10cm

1.30

Parrilla: Ø12 c/20cm
inferior i superior
FORMIGÓ DE NETEJA

SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT
HA-25 HIDÒFUG SOBRE 20 CM
DE GRAVES SONRE TERRA
D'APORTACIÓ COMPACTAT .

1.68* VARIABLE PENDENT DEL 8%

0,4

MUR - GEOMETRIA
E: 1/50

MUR - ARMAT
E: 1/50

PAVIMENT DE LLAMBORDES
SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT
MUR DE FORMIGÓ ARMAT
IMPEREABILITZAT I DRENAT
SEGONS EL PROJECTE DE
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

NOTA IMPORTANT
MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
IMPERMEABILITZAT AMB LÀMINA DE BETUM
ACABAT VIST ANTICARBONATACIÓ

SECCIÓ D-D'- RAMPA D'ACCÉS VIVENDES
E: 1/50

L'escala i la rampa es construiran en la
fase de construcció de l'edifici plurifamiliar.
Mentrestant el recinte es tancarà amb una
tanca prefabricada metàl·lica reutilitzable
opaca.

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

SECCIONS TIPUS (4 de 4)

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/50
DIN-A3 1/100

0.08

0.05

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA INTERMÈDIA TIPUS S-20 ( 8 CM )

0.56

0.40

0.50

0.12

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA INTERMÈDIA TIPUS G-25 ( 12 CM )

0.25

0.40

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 40 CM )

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 25 CM )

SECCIÓ ESTRUCTURAL IMD-2000
REG D'IMPRIMACIÓ
REG ADHERÈNCIA ECR-1

REG D'IMPRIMACIÓ

SECCIÓ ESTRUCTURAL IMD-3100

Secció estructural del ferm tipus IMD-2000 formada per:
Capa de rodadura de 5cm, D-12
Reg d'adherencia
Capa intermitja de 11cm, S-25
Base de TOT-Ú artificial de 40cm

REG D'IMPRIMACIÓ
REG ADHERÈNCIA ECR-1

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 35 CM )

0.35

0.05

0.05

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA INTERMÈDIA TIPUS S-25 ( 11 CM )

0.11

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA RODADURA TIPUS D-12 ( 5 CM )

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA RODADURA TIPUS D-12 ( 5 CM )

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA RODADURA TIPUS D-12 ( 5 CM )

Secció estructural del ferm tipus IMD-3100 formada per:
Capa de rodadura de 5cm, D-12
Reg d'adherencia
Capa intermitja de 8cm, S-20
Capa intermitja de 12cm, G-25
Base de TOT-Ú artificial de 25cm

SECCIÓ ESTRUCTURAL
Capa de rodadura de 5cm, D-12
Base de TOT-Ú artificial de 35cm

0.05

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA RODADURA TIPUS D-12 ( 5 CM )

0.05 0.10

0.50

0.10

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CAPA INTERMÈDIA TIPUS S-25 ( 10 CM )

LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )

REG ADHERÈNCIA ECR-1

0.20

SECCIÓ ESTRUCTURAL IMD-1170
REG D'IMPRIMACIÓ

LLIT DE SORRA (5CM)

0.15

0.35

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 35 CM )

PALMA (10cm)

LAMINA POLIETILE 400 GALGA
BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

Secció estructural del ferm tipus IMD-1170 formada per:
Capa de rodadura de 5cm, D-12
Reg d'adherencia
Capa intermitja de 10cm, S-25
Base de TOT-Ú artificial de 40cm

LAMINA POLIETILE 400 GALGA
BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

LAMINA POLIETILE 400 GALGA

0.04

MORTER DE CIMENT (3CM)

0.15

LLIT DE SORRA (5CM)

0.03

PALMA (10cm)
PEÇA TIPUS BREINCO DE 16 CM X16 CM X 7 CM
FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
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DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

0.25

0.20

LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )

0.15

0.05 0.10

JUNTA OBERTA
REJUNTAT AMB SORRA DE GRANULOMETRIA FINA

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 25 CM )

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS Detalls1

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

DETALL 1

DET 3

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

LLIT DE SORRA (5CM)

LAMINA POLIETILE 400 GALGA
BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

0.05 0.10

LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )
AMB MALLA ELECTROSOLDADA
MALLA # 15 Ø6

SORRA DE BELLPUIG ( 40cm)

0.25

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

LAMINA POLIETILE 400 GALGA

PALMA (10cm)

0.40

LAMINA POLIETILE 400 GALGA

LLIT DE SORRA (5CM)

0.15

LLIT DE SORRA (5CM)

VORADA TIPUS ICA 8X20X100

PALMA (10cm)

0.20

LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )
AMB MALLA ELECTROSOLDADA
MALLA # 15 Ø6

JUNTA OBERTA
REJUNTAT AMB SORRA DE GRANULOMETRIA FINA

0.05 0.10

PALMA (10cm)

0.02

0.15

PLETINA METÀL.LICA GALVANITZADA
SECCIÓ 150X10mm

DETALL 3

0.20

DET 1

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 25cm)

BASE VORADA DE HM-150

0.15

DETALL 2

0.24

TAPA METÀL.LICA INOXIDABLE

0.04

0.20

DET 2

JUNTA BITUMINOSA

0.46
DAU DE FORMIGO HM

DET 3

CANAL DE RECOLLIDA
D'AIGÜES DE PLUJA

0.08

DET 1

DET 2
DET 4
DET 4

DET 4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

10.3.c

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

DET 5

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS Detalls3

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

VORADA TIPUS II

DETALL 4

DET 5

E2a.- Planxa d'acer galvanitzat de 10mm de gruix i 200mm d'alçada amb potes d'ancoratge.

DETALL 5
PAVIMENT TIPUS T32

SUBSTRAT DE CREIXEMENT

BORDÓ

ACABAT RASPATLLAT

0.20

0.05

0.20

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

AMB MALLA ELECTROSOLDADA

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

0.20

GEOTEXTIL
ULL DE PERDIU

MALLA # 15 Ø6

0.11

TERRES COMPACTADES AL 95%P.M.

FORMIGÓ HM-20 ( 20 CM )

SUB-BASE GRANULAR ( 20 CM )

LAMINA POLIETILE 400 GALGA

0.40

LAMINA POLIETILE 400 GALGA

TERRA VEGETAL FERTIL

0.56

0.15

LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )
AMB MALLA ELECTROSOLDADA

LLIT DE SORRA (5CM)

0.10

PALMA (10cm)

0.05 0.10

GESPA

0.20

DRENATGE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 PENDENT 2,5%

1.50

0.10

1.00

0.10

DET 4

PAVIMENT

TUB D'ACER GALVANITZAT Ø100 e:8mm
PLETINA D'ACER GALVANITZAT e:1,5mm

PLETINA 200X200X10 mm
VORADES SEPARADES 2CM ENTRE SI.

SOLERA

DET 3

DET 1

DET 2
DET 4
DET 4

DET 4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

10.3.d

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ:Maig
Gener 2019
2019
DATA MODIFICACIÓ:Maig
Abril 2021
2019

EMPLAÇAMENT:

DET 5
PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS Detalls4

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

LLAMBORDA TIPUS PALMA (ESCOFET)

PAS DE VIANANTS.
SENYALITZACIÓ AMB
PAVIMENTS TÀCTILS I VISUALS

CARACTERISTIQUES
formigó bicapa
semisec prensat
COLOR
sorra
ACABAT
sortit de motlle
COL.LOCACIÓ sobre llit de sorra
3,75kgs/15kgs
PES
PALET
100x120/432uds.
400uds.-1500kg (Palma)
96uds.-1440kg (Palmax2)
MATERIAL

PALMA

a:18 cm2
50 u/m2 aprox.

Pas de vianants
Paviment asfàltic
Vorada tauler (bordillo tablón)
Franja de 60 cm amb panot de tacs de senyalització tàctil

PALMA (10cm)
LLOSA FORMIGÓ HM-20 ( 15 CM )

LLIT DE SORRA (5CM)

Peça de formigó prefabricat tipus Terana de Breinco 16x16x7 cm
Panot estriat de senyalització tàctil. 80cm.

AMB MALLA ELECTROSOLDADA
MALLA # 15 Ø6
XAPA POLIETILE 400 GALGA

BASE TOT-U ARTIFICIAL ( 20 CM )

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

10.4

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

Paviment PALMA amb junta
tancada

Paviment PALMA amb junta
parcialment oberta

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

PAVIMENTS detalls5

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

101.23
101.41

%
pen 1.5

102.46

1.
77

102.02

10
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pe

n
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101.47
101.49
3%

10

1.
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en

102.43

pe
n

1.
87

1%

10

10

1.

102.66
102.19

101.23

1.
57

10

101.25
101.25

10

102.27

10

1.

60

102.67
102.51

99

102.50
101.33

10

03
2.

101.33

3%

3% 101.06

B+4

101.41

101.19

101.48

101.81

n

pe

n

pe
101.57

B+2

100.87

101.48

pe
n

101.90
101.92

n

101.11

101.40

1%

102.93

pe
n

pe

1%

10
2.
17
10
2.
15

102.80

10
1.
72

10
2.
10
08
2.
08

10
2.
31

10

102.70

1.

10
2.
27

pen 1.7%

101.58

1.
77

pen 1.5%

102.46

102.67

101.14

101.89

102.40

102.66

101.41

101.83

83
1.
83

102.66

%

.5
pen 1

pen 1.5%

%
pen 1.5

101.89

101.35

3%

100.94

101.27

101.57
101.60

103.06

101.60

101.46

101.35
101.01
100.72
pen 4.6%

102.90

102.54

102.18

101.82

101.46
101.10

100.64

NOTES:

100.35

·

COTES DEL PLÀNOL SEGONS NIVELL DE
PAVIMENT ACABAT

·

VEURE DETALLS PAVIMENTS I LLOSES PER
COTES PARCILAS

·

COTA SUPERIOR LLOSA FORMIGO A -15 CM
NIVELL PAVIMENT ACABAT

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

10.6

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
E:

PAVIMENTS planta de plaques - pendents

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ planta

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.1a

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ - JOCS INFANTILS

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/75
DIN-A3 1/150

PAPERERA

nivell del terreny

alçat frontal

alçat lateral

planta

banc NEOLIVIANO 175 de Santa & Cole

nivell del terreny

alçat frontal

alçat lateral

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

planta

banc NEOLIVIANO 55 de Santa & Cole

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ detalls1

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

Order No. 2.12160
Hut Combination 216

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Order No. 2.12160
Hut Combination 216

Order No.

Components
1 Platform Hut
1 Inclined Wall
1 Stainless Steel Slide

3.13100
3.67531
3.19210

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.8

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

scale 1:100

Order No. 6.14500 Cradle Nest

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.9

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

(c)Richter Spielgeräte GmbH

6.51020
ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.10

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

11.11

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

MOBILIARI URBÀ detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

Ø500
Ø500

Ø400

h:1,70m

Ø600

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM estat actual

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/500
DIN-A3 1/1000

LLEGENDA DE XARXA DE CLAVEGUERAM
0.00m (-11,5m del pou d'accés)
Respecte informe Confhydra

A 2.50m-Pou d'accés
A 14.00m
Reparació de cubeta

Ø500

Ø500
De 23.00 a 26.00m
Reparació de bancada

Ø500

De 36.00 a 42.00m
Reparació de cubeta

De 45.00 a 55.00m
Reparació de cubeta
A 51.00m
Reparació de custer (hastial)

De 64.00 a 81.00m
Reparació de cubeta

Ø500

REPARACIÓ COL·LECTOR C/Pare Font:
-Previ:
Desviació de les aigües del col·lector
Netejarà del col·lEctor amb aigua a presió.

R10

R10
R10

R2

- Bancades i cubetes: Demolició, i reconstrucció del
canal amb formigó sulforesistent i formació de bancada.

R4.3

Ø600 Plàstic rigiditzat

R8

R3.5

R7

R4.61

- Custer (Hastial): Repicat de l’arrebossat en mal estat, i
posterior arrebossat amb capa de 6mm de morter de
reparació resistent als sulfats.

Ø500
R2.8

R4.8

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM serveis projectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

Ø500

CL

Ø500

Ø500

Ø500
Ø500

Ø500

Ø500

Ø500

C/ ROGER DE LLURIA

Ø500

Ø500

h:1,70m

Ø500

CL

CL

Ø500

CL

Ø500

C/ GASÒMETRE

PLANTA XARXA CLAVEGUERAM
44.00

SECCIÓ LONGITUDINAL C/ROGER DE LLURIA

Ø500

CL

CL

Ø500

68.00

CL

Ø500

25.00

5.00
ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.2.a

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM Secc. longitudinals

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

SECCIÓ LONGITUDINAL C/GASÒMETRE

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

TAPA CLAVEGUERAM

EMBORNAL SIFÒNIC AMB PERICÓ

0.10

CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUES
CANAL DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT

200

185

0.360

1000

170

30

0.910

260
125

243

198

REIXA
FUNDICIO DUCTIL
910x360x100mm

MARC CLAVEGUERAM

500

243

REIXA DE FUNDICIÓ DUCTIL

DIN

PERICÓ
PREFABRICAT DE FORMIGÓ
920X410X900mm mides exteriors
COL·LECTOR D315MM DE POLIETILÈ AMB ANELL DE
FORMIGÓ HM-200 FINS A 10CM PER SOBRE LA GENERATRIU
DEL TUB.

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM Detalls1

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

SENSE
ESCALA

Kl.F

900

POU DE REGISTRE

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.4

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM Detalls2

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

SENSE
ESCALA

CANALITZACIÓ CALÇADA

CANALITZACIÓ C/ DE VIANANTS
LLAMBORDA

AGLOMERANT ASFÀLTIC, CAPA RODADURA (5CM)

BASE TOT-U (20CM)
SUB-BASE (20CM)

AGLOMERANT ASFÀLTIC , CAPA INTERMÈDIA (7CM)

COTA SUPERIOR C/ DE VIANANTS

LLIT DE SORRA

LLOSA FORMIGÓ ARMAT

BASE TOT-U

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 40 cmts.)

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 40 cmts.)

1

SORRA DE RIU
TUP CLAVEGUERAM Ø500mm
TUP CLAVEGUERAM Ø500mm

FORMIGÓ H-150

1

REPLÉ AMB MATERIAÑ PURGAT AMB PEDRES

REPLÉ AMB MATERIAÑ PURGAT AMB PEDRES

1

INFERIORS A 8CM, COMPACTAT AL 95%P.M.

INFERIORS A 8CM, COMPACTAT AL 95%P.M.

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

12.5

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CLAVEGUERAM Detalls3

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/10
DIN-43 1/20

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT PÚBLIC serveis afectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

·LOCAR LUMINÀRIA PENJADA A LA FAÇANA DE L'EDIFICI.
FASE 2: CONSTRUCCIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR
ES SUBSTITUIRÀ EL FANAL AMB COLUMNA PER LUMINÀRIA FIXADA A
LA FAÇANA TIPUS

’ ·

’

’

’

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT PÚBLIC serveis projectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

LLUMINÀRIA HESTIA-2

LLUMINÀRIA NEOS-2

DETALL CIMENTACIÓ COLUMNA
TIPUS I PRESA TERRA

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT detalls1 Columna O-GROVE

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E: DIN-A1 1/20-1/40
DIN-A3 1/40-1/20

SISTEMA DE INSTAL.LACIÓ

GEOMETRIA

E

0 CM

150 CM

FUL-12

FUL-10

FUL-9

FUL.

ESCOFET-SOCELEC

CARACTERÍSTIQUES
Columna troncocónica (conicitat 12,5%) d'acer galvanitzat
(e=4mm). Soldadura amb cordó continuo en atmosfera
d'Argó, porta de registre i tancament amb clau de tub
rectangular.
F-9: 159kg/ F-10: 184kg/ F-12: 254kg.

UR

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

13.4

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT Detalls2 Fanal Ful

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

jmjimenez@globalart.cat

VISAT :

UR 13.4

E:

CANALITZACIÓ VORERA

0.40

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

0.37

MORTER

0.17

FORMIGO HM-20

0.15

0.18

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)

0.60

0.60

0.45

COMPACTACIO DEL 95%
PROCTOR MODIFICAT

0.40

MIN.
0.10

SORRA DE RIU

TUB DOBLE CAPA POLIETILE
DE Ø 80 mm UNE EN-50086-2-4
CABLE Cu DE 35 mm

2

NOTA : LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN
AMB UN CONECTOR A PRESIO DE COURE.

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

PERICÓ REGISTRABLE

TAPA TRONETA 0.40x0.40 FOSA DÚCTIL
TIPUS AJUNTAMENT DE TERRASSA
(60x60x80cm EN PERICONS D'ENCREUAMENT)

TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ
DE Ø 80mm UNE EN-50086-2-4
TUB POLIETILE Ø 75
DOBLE CAPA

BASE DEFORMIGÓ HM-150

NOTA: LA TRONETA TAMBE POT SER PREFABRICADA EN FORMIGO
ELS PERICONS D'ENCREUAMENT SERAN DE 60X60x80cm

CANALITZACIÓ DE CABLES EN GÜALS

MORTER
FORMIGÓ HM-20

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)
COMPACTACIÓ DEL 95%
PROCTOR MODIFICAT
TUB DE PVC O POLIETILÉ DOBLE CAPA
DE Ø 160 mm

TUB DOBLE CAPA POLIETILE
DE Ø 80 mm UNE EN-50086-2-4

CABLE Cu DE 35 mm 2

NOTA : LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN
AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE.

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.5

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT Detalls3

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

CANALITZACIÓ CALÇADA

CANALITZACIÓ CALÇADA

TIPUS 2

MARC I TAPA PERICÓ D`ENLLUMENAT

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 3

AGLOMERAT e=6cm

LLAMBORDA

AGLOMERAT e=6cm

LLAMBORDA

FORMIGO e=20cm

FORMIGÓ

FORMIGÓ e=20cm

FORMIGO

SUB-BASE e=20cm

SUB-BASE

SUB-BASE e=20cm

SUB-BASE

TIPUS 1

TIPUS 1

LLAMBORDA

LLAMBORDA

SORRA

SORRA
CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)

SUB-BASE

SUB-BASE
2

CABLE Cu DE 35 mm

2

CABLE Cu DE 35 mm

MARC I TAPA PERICÓ PAS DE SERVEIS

COMPACTACIÓ DEL 95%
PROCTOR MODIFICAT

COMPACTACIÓ DEL 95%
PROCTOR MODIFICAT

8

FORMIGÓ HM-20

2

8

5

FORMIGÓ HM-20

636

2

TUB DE POLIETILÉ
DOBLE CAPA DE Ø 80 mm

TUB DE POLIETILÉ
DOBLE CAPA DE Ø 160 mm

TUB DE POLIETILÉ
DOBLE CAPA DE Ø 160 mm

PROVEIDOR I ANY DE FABRICACIO

TUB DOBLE CAPA POLIETILE
DE Ø 80 mm UNE EN-50086-2-4

TUB DOBLE CAPA POLIETILE
DE Ø 80 mm UNE EN-50086-2-4

Ø25

NOTA : LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN
AMB UN CONECTOR A PRESIO DE COURE.

NOTA : LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN
AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE.

2

1

8

0.60

7

6

9

3

4

5

1.- TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø 48 mm x 2.50Mts. D'ALCADA
2.- MASSILLA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA
3.- TRONETA DE REGISTRE
4.- TUB DE POLIETILE DOBLE CAPA Ø 80 mm PROTEGID
AMB TUB DE PVC O POLIETILE DOBLE CAPA DE Ø 160

2

5.- CABLE DE COURE DESPULLAT DE 35mm
6.- PICA D'ACER-COURE DE 2m x 16mm Ø
2
o PLACA D'ACER GALVANITZAT DE e= 3mm y 0.50m DE SUPERFICIE UTIL MINIM
7.- PRESA DE TERRA
8.- ABRACADERA (4 UNITATS PER BAIXANT)
9.- TUB DE POLIETILE DOBLE CAPA Ø80 mm

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.6

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT Detalls4

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

IGA
30 A
IV

ICP
30 A
IV

C60N
16 A
0.3 A
IV

C60N
16 A
0.3 A
IV

ACOMETIDA
3x400/230 V
15.00 kW
4x25mm²

T

T

T

T

LÍNIA 1
1.99 kW
4x6+TT6mm²

LÍNIA 2
1.89 kW
4x6+TT6mm²

C60N
16 A
0.3 A
IV

C60N
16 A
0.3 A
IV

LÍNIA 3
2.43 kW
4x6+TT6mm²

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

RESERVA

UR

13.7

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT Quadre de control

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

13.8

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENLLUMENAT PÚBLIC circuits enllumenat

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

MOBILIARI URBÀ

Banc Neoliviano 175 de Santa & Cole
Banc Neoliviano 55 de Santa & Cole
S1

Senyalització de prohibit gossos sense lligar

S2

Senyalització de prohibit tepitjar la gespa
Tanca de Tubs Metalics
Cartell de zona infantil

1

S1

Paperera tipus "Circular 60 - PA600" de "Fundició Dúctil Benito".
Font tipus DuaL UM540I de Fundición Dúctil Benito.
Taula/taburet de formigó armat tipus "Prat" d'Escofet.
Taula de Ping-Pong tipus "VMOTC" de "Dúctil Benito".
M5
2

Banca longitudinal de formigó armat tipus "Hydra Banc" d'escofet.

M2

M3

2

Aparcament de Bicicletes

M5

S1
S2

M1
2

M5

B+4

M4

B+2

M1

Mobiliari de joc infantil. Cabana + Rampa + tobogan

M2

Mobiliari de joc infantil. Grua giratòria + taula quadrada

M3

Mobiliari de joc infantil. Esquelet de troncs

M4

Mobiliari de joc infantil. Gronxador Niu

M5

Mobiliari de joc infantil. Tronc

M6

Mobiliari de joc infantil. Taula Ping Pong

PARTERRES

M6

3
M6

1

Barreja de Festuca arundinaceae, amb 10% de Lolium perenne i 5% de Poa pratensis(gespa)

2

Sorra de Santa Coloma de Farners

3

Rosmarinus Prostrata (Romaní)

1

1

S1 S2

S1

ARBRAT. Dimàmetre mínim 16/18cm

S2
S1
S2

Paulownia tormentosa (10u)

Tipuana Tipu (9u)

Jacaranda mimosifolia (8u)

Gleditsia intermis (10u)

Lagerstroemia indica (2u)

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

14.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

JARDINERIA I REG planta jardineria

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

Escomesa independent de reg. Pericó comptador 100x60x40 cm. i comptador 6000 l/h. Pòlissa número 395442 H amb sistema de
desinfecció segons detall.
Programador elèctric
Sensor de pluja ajustable de 2,3 mm. a 25,4 mm. amb anti-vandalic estàndar
Pericó 80x60x60 cm. amb by-pass mestre de 3"
Xarxa primària P.E. 75 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària ( reg )
Xarxa primària P.E. 50 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària ( boca reg )
Xarxa secundària P.E. 50 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària ( reg )
Xarxa secundària P.E. 20 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària ( difusors )
Xarxa secundària P.E. 40 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària (degoteig cada 30cm) amb tubular de PVC Ø110mm.Sistema Tech Line
Xarxa secundària P.E. 40 mm Ø10 atm. baixa densitat alimentària (degoteig cada 50cm) amb tubular de PVC Ø110mm.Sistema Tech Line
Instal·lació elèctrica dos cable mànega de 1000v. de 4x2,5 mm./secc. i tubular de P.E. 80 mm. Ø
Tub de PVC Ø110 de connexió a clavegueram
Tubulars rigides de doble Ø interior que el de les instal·lacions d'aigua en zones pavimentades
Pericó 60x60x60 cm. pas de calçada o de registre
Boca de reg
Pericó 50x50x50 cm. amb by-pass sectorial de 1.1/2"
Pericó 100x50x50 cm. amb by-pass sectorial doble de 1.1/2"
Difusor emergent.
Pericó 50x50x50 cm. amb by-pass sectorial de 1" amb filtre de 300 micres
i reductor de pressió de 10 a 0,5 atm. ( reg degoteig arbrat)
Pericó 50x50x50 cm. amb desguàs i vàlvula racord plà manual de 1.1/4" per rentatge ( reg degoteig )
Anell obert degotadors inserits 30 cm 7 ut. de 3.5 l/h. P.E 16 mm Ø 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm Ø ( reg degoteig arbrat )
Vàlvula de descarrega o de drenatge automàtica de 1/2 ubicada dintre pèrico ( reg degoteig )
Pericó 60x60x60 cm. pas de derivació amb vàlvula racord plà 1.1/2"
Pericó 60x60x60 cm. pas de calçada i vàlvules racord plà 1.1/2" i 2.1/2"
Pericó 40x40x50 cm. per registre d'instal·lació elèctrica
Armari estàndard de polièster HIMEL PLD-85/00 pr a programador
Connexió a quadre de control elèctric Arelsa mod: CITI-10R

C.C.

B+2

C.C.

B+4

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

14.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

JARDINERIA I REG planta instal. reg

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

14.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

JARDINERIA I REG detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

14.4

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

JARDINERIA I REG detalls2

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

SENSE
ESCALA

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

15.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENDESA serveis afectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/400
DIN-A3 1/800

NOVA CAIXA DERIVACÓ FAÇANA A INSTAL.LAR

SUBSTITUIR LAC PER NOVA LABT QZ-95 TENSADA

NOVA LSBT 3x(1x240)+1x150 AL 0,6/1KV

B+2

B+4

CGP
350 KW

EFECTUAR CONVERSIÓ ALS I CONNECTAR AMB LABT QZ-95

RETIRAR LABT AL150 TENSADA
EFECTUAR CONVERSIÓ ALS I
CONNECTAR AMB LAC EXISTENT

NOVA LABT QZ-25 A INSTAL.LAR
RETIRAR LABT QZ-95 EXISTENT

RETIRAR PAL DE FUSTA
C.T 2 TRAFOS
1332,8 KW

CGP
180 KW

CGP
350 KW

TALLAR I RETIRAR LABT QZ-25 EXISTENT
B+4

NOTA: Les caixes elèctriques han d'estar dins
la respectiva parcel·la.

CONVERSIÓ SOTERRAT A AÈREA

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

15.2B

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ENDESA serveis projectats M.T. i B.T.

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

CANALITZACIÓ VORERA

CANALITZACIÓ CALÇADA
PER A B.T. I/O M.T
2 TUBULARS

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

MORTER
AGLOMERANT ASFÀLTIC, CAPA RODADURA (5CM)

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)

FORMIGO HM-20

BASE TOT-U (20CM)
SUB-BASE (20CM)

AGLOMERANT ASFÀLTIC , CAPA INTERMÈDIA (7CM)

MAÓ AMB ANAGRAMA DE LA COMPANYIA

SORRA

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 40 cmts.)

TUB DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT
Ø INTERIOR 150

REPLÈ AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8CM. COMPACTAT AL 95% P.M.

FORMIGÓ H-150

CANALITZACIÓ VORERA

REPLÈ AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES

2 CIRCUITS

INFERIORS A 8CM. COMPACTAT AL 95% P.M.

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

NOTA 1:
L'AMPLADA "a" DE LA RASA SERÀ VIRIABLE
SEGONS EL NOMBRE DE TUBS COL.LOCATS.
NOTA 2:
SEMPRE ES DEIXARÀ COM A MÍNIM
UN TUB DE RESERVA PER AFUTURES AMPLIACIONS.

MORTER

FORMIGO HM-20

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 40 cmts.)

MAÓ AMB ANAGRAMA DE LA COMPANYIA

SORRA

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"
REPLÈ AMB MATERIAL PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8CM. COMPACTAT AL 95% P.M.

UR

15.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

ENDESA Detalls1

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETREԀ

UR

16.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

Tel 609 46 05 46

VISAT :

E:

GAS serveis afectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

NOTA:
Plànol decit per Gas Natural. Serveis Tècnics.

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETREԀ

UR

16.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

GAS serveis projectats i Detalls

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

17.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

AIGUA serveis afectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

17.2

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

AIGUA serveis projectats

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/250
DIN-A3 1/500

CANALITZACIÓ VORERA

CANALITZACIÓ CALÇADA
AGLOMERANT ASFÀLTIC, CAPA RODADURA (5CM)

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

BASE TOT-U (20CM)
SUB-BASE (20CM)

MORTER

COTA SUPERIOR VORERA

AGLOMERANT ASFÀLTIC , CAPA INTERMÈDIA (7CM)

FORMIGO HM-20

CINTA DE PLÀSTIC PER
SENYALITZACIÓ
(Amplada 20 cmts.)

1

SORRA DE RIU

REOMPLERT DE SORRA

(Amplada 40 cmts.)
SENYALITZACIÓ
CINTA DE PLÀSTIC PER

FORMIGÓ H-150

1/2 TUB D'ASSENTAMENT
Ø 30MÍN.

TUB D'AIGUA Ø VARIABLE

1

REPLÉ AMB MATERIAÑ PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8CM, COMPACTAT AL 95%P.M.

NOTA:
SI EL TUB ÉS DE FONERIA O D'ACER LA RASA
SERÀ LA MATEIXA DE SOTA LA VORERA

1

REPLÉ AMB MATERIAÑ PURGAT AMB PEDRES
INFERIORS A 8CM, COMPACTAT AL 95%P.M.

ESQUEMA DETALL ESCOMESA FONT DE BOCA

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

17.3

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

FONTANERIA Detalls1

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/10
DIN-A3 1/20

TRONETA PER A VÀLVULA

HIDRANT ATLAS NF 80
SAINT-GOBAIN
CANALITZACIÓ

TIPUS ATLAS NF 80
1 SORTIDA DE 70 MM
2 SORTIDES DE 45 MM
CABAL 500 l/min. - 2h.

NOTES:
Per la utilització de vàlvules de comporta amb o sense
pletines, cal tenir en compte el Ø del volant i l'alçada d'aquest
des de l'eix de la canonada.
Per la utilització de vàlvules de ventosa cal tenir en compte
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
La vàlvula de papallona no pot instal.lar-se dins d' aquesta arqueta

SECCIÓ E-E'

ESPAI UBICACIÓ VÀLVULA

(*) Variable

Ø 60 i

Ø 100

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

DESGUAÇ

UR

17.4

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

FONTANERIA Detalls2

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

SENSE
ESCALA

STOP

B+4

P

B+2

P

STOP
STOP

STOP

STOP

B+4
ZONA DE PRIORITAT PER A VIANANTS

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

UR

19.1

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA

CIRCULACIÓ I SENYALITZACIÓ planta

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E:

DIN-A1 1/200
DIN-A3 1/400

Llegenda
Trajectòria de les rodes del vehicle
Trajectòria del volum exterior vehicle
Trajectòria de l'eix central

B+4

B+2

B+4

ACTUALITZACIÓ DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ A
TERRASSA C/GASOMETRE"

DATA DOC. ACTUALITZACIÓ: Gener 2019
DATA MODIFICACIÓ: Abril 2021

EMPLAÇAMENT:

PLANO :

PARCEL.LA ENTRE C/ GASÒMETRE I C/ DE GIBERT
TERRASSA
JUSTIFICACIÓ TRAJECTE DEL CAMIÓ D'ESCOMBRARIES ECO-EQUIP

ARQUITECTE : JOAN MANEL JIMÉNEZ BERNET

Tel 609 46 05 46

VISAT :

jmjimenez@globalart.cat

Col. 12636/5

PROMOTOR : METROVACESA

E: DIN-A1: 1/200
DIN-A3: 1/400

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
DEL CARRER GASÒMETRE NÚM. 4 (PA-GAS004).

AUTOR DEL PROJECTE

GLOBAL PROJECTES S.L.
JUAN MANUEL JIMENEZ BERNET
PROMOTOR

METROVACESA
DATA

SETEMBRE 2021
Volum 3/5

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Data: 17/09/21
01
00

F21QMV99

PA

Pàg.:

1

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
NOTES GENERALS

NOTES GENERALS:
Tots els elements desctrits en els amidaments inclouran el subministrament dels materials i la col·locació/
instal·lació / muntatge dels mateixos, així com els mitjans auxiliars, tant de maquinària com de personal
necessaris per a la seva correcta execució i per tal de poder deixar la partida totalment acabada. També
s'inclourà les feines i materials necessaris per a deixar els elements que s'inclouen correctament executats i
acabats, encara que no s'indiquin ni es detallin en aquests amidaments o en la documentació gràfica.

Num.

Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

01
01

F2111414
Num.

ml

Text

Demolició de mur de tancament d'obra del solar

C
c/gasòmetre

3
4

c/roger de llúria

5
6
7

0,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
DEMOLICIONS

Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

c/gibert
C/Pare font

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
63,600
87,760
24,300
43,610
78,750
55,850

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

63,600
87,760
24,300
43,610
78,750
55,850

10
13
16

TOTAL AMIDAMENT
2

F219020P
Num.

m2

Text

1
2

353,870

Demolició de paviments asfàltics, amb compressor, inclús neteja i retirada de runa a peu de càrrega, sense
transport i amb p.p. de mitjans auxiliars, mesurat sobre perfil.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C
C

Unidades
Unidades

Longitud
Longitud

Ancho
Ancho

Altura
Altura

C

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unidades

25,140
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070
Longitud

3,000
4,850
2,400
3,050
2,260
2,410
Ancho

1,000
1,000
1,000
1,000

20,666
9,500
13,800
14,700

3,000
3,000
2,400
2,400

TOTAL Fórmula

3

Dintre àmbit
C/Roger de Lluria
5 C/Gasòmetre
4

6
7

C/Pare Font
C/Gibert
9 C/Roger de Lluria
8

10

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

75,420
312,825
217,944
178,669
183,060
111,029

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

61,998
28,500
33,120
35,280

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Altura

11

Fora àmbit
12 C/Roger de Lluria
13
14
15

C/Gasòmetre

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
16

Data: 17/09/21

C/Roger de Lluria

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

17
18
19
20
21

C/Gibert
C/Pare Font

22
23
24
25

C/Gasòmetre

26
27

C/Pare Font

28
29

C/Gasòmetre

14,320
30,000
15,600
9,560
80,000
9,400
16,660
50,000
6,730
21,670
21,430
10,600
10,650
29,580

Pàg.:

2,360
2,360
2,360
2,410
2,250
3,050
2,580
2,580
2,580
2,400
2,440
2,580
3,050
2,440

33,795
70,800
36,816
23,040
180,000
28,670
42,983
129,000
17,363
52,008
52,289
27,348
32,483
72,175

TOTAL AMIDAMENT
3

F219MV01
Num.

m2

Text

1

2.036,615

[C]

[D]

[E]

[F]

C
C

Unidades
Unidades

Longitud
Longitud

Ancho
Ancho

Altura
Altura

C

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unidades

25,140
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070
Longitud

3,000
4,850
2,400
3,050
2,260
2,410
Ancho

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

20,666
9,500
13,800
14,700
14,320
30,000
15,600
9,560
80,000
9,400
16,660
50,000
6,730
21,670
21,430
10,600
10,650
29,580

3,000
3,000
2,400
2,400
2,360
2,360
2,360
2,410
2,250
3,050
2,580
2,580
2,580
2,400
2,440
2,580
3,050
2,440

TOTAL Fórmula

3

Dintre àmbit
C/Roger de Lluria
5 C/Gasòmetre
4

6
7

C/Pare Font
C/Gibert
9 C/Roger de Lluria
8

10

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Demolició de paviment de llambordes situades sota paviment asfàltic, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega sobre camió
Tipus

2

2

75,420
312,825
217,944
178,669
183,060
111,029

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

61,998
28,500
33,120
35,280
33,795
70,800
36,816
23,040
180,000
28,670
42,983
129,000
17,363
52,008
52,289
27,348
32,483
72,175

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Altura

11

Fora àmbit
12 C/Roger de Lluria
13
14

C/Gasòmetre

15
16

C/Roger de Lluria

17
18
19
20
21

C/Gibert
C/Pare Font

22
23
24
25

C/Gasòmetre

26
27

C/Pare Font

28
29

C/Gasòmetre

TOTAL AMIDAMENT
4

F2194JF1
Num.
1

Text

m2

2.036,615

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

3

2

Dintre àmbit
C/Roger de Lluria
4 C/Gasòmetre
3

5
6

C/Pare Font
C/Gibert
8 C/Roger de Lluria
7

9

C

50,280
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
1,000
1,050
1,050
1,000
0,870
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000

19,000
13,800
14,700
15,036
16,380
9,560
69,600
9,400
19,992
8,076
21,670
21,430
12,720
10,650
29,580

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

682,834

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unidades

25,140
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070
Longitud

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Ancho

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

9,500
13,800
14,700
14,320
15,600
9,560
80,000
9,400
16,660
6,730
21,670
21,430
10,600
10,650
29,580

Altura

10

Fora àmbit
11 C/Roger de Lluria
12
13

C/Gasòmetre

14
15

C/Roger de Lluria

16
17
18
19

C/Gibert
C/Pare Font

20
21
22

C/Gasòmetre

23
24

C/Pare Font

25
26

5

C/Gasòmetre

F2191305
Num.

m

Text

1
2

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C
C

Unidades
Unidades

Longitud
Longitud

Ancho
Ancho

Altura
Altura

C

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unidades

25,140
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070
Longitud

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

20,666
9,500
13,800
14,700
14,320
30,000
15,600
9,560
80,000
9,400
16,660
50,000
6,730
21,670
21,430

TOTAL Fórmula

3

Dintre àmbit
C/Roger de Lluria
5 C/Gasòmetre
4

6
7

C/Pare Font
C/Gibert
9 C/Roger de Lluria
8

10

25,140
64,500
90,810
58,580
81,000
46,070

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

20,666
9,500
13,800
14,700
14,320
30,000
15,600
9,560
80,000
9,400
16,660
50,000
6,730
21,670
21,430

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Altura

11

Fora àmbit
12 C/Roger de Lluria
13
14

C/Gasòmetre

15
16

C/Roger de Lluria

17
18
19
20
21

C/Gibert
C/Pare Font

22
23
24
25
26

C/Gasòmetre

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
27

Data: 17/09/21

C/Pare Font

1,000
1,000
1,000

28
29

C/Gasòmetre

Pàg.:
10,600 C#*D#*E#*F#
10,650 C#*D#*E#*F#
29,580 C#*D#*E#*F#

10,600
10,650
29,580
TOTAL AMIDAMENT

6

F21Q2501
Num.

u

Text

750,966

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

F21QMV60
Num.

u

Text

1,000

Retirada de pilona ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
15,000

Ancho

Altura

F21SE001
Num.

u

Text

15,000

Desmuntatge de senyalització existent segons instruccions del departament de viabilitat de l'ajuntament, inclús
neteja i retirada de runa a peu de càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud

Ancho

Altura

F21SU001
Num.

u

Text

5,000

Desmuntatge de pal de fusta, inclús neteja i retirada de runa a peu de càrrega, sense transport i amb p.p. de
mitjans auxiliars.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud

Ancho

Altura

F21QMV11
Num.

u

Text

4,000

Retirada d'element de sanejament: embornal
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
8,000

Ancho

Altura

F21QMV51
Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

7

4

8,000

Retirada d'element de sanejament: interceptor
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

1,000

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
12

F21QMV12
Num.

Data: 17/09/21

u

Pàg.:

Retirada de tapa de registre de sanejament en asfalt, inclús marc encastat.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
10,000

Ancho

Altura

F21QMV13
Num.

u

10,000

Retirada tapa registre en vorera, inclús marc encastat.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
12,000

Ancho

Altura

F2R64237

Num.

m3

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Esponjament previst : 20%

Text

Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

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

13

C
Dem.mur tancament
Dem. pav. asfàltic
Dem. pav. llamborda
Dem. pav. panot
Dem. vorada (0.3x0.3)
Desmuntatge papereres
Desmuntatge el.senyalització
Desmuntatge pals elèctrics
embornal
tapes registre

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
353,870
2,035
2.036,610
682,834
750,966
1,000
5,000
4,000
8,000
12,000

Ancho
0,100
0,200
0,150
0,300
0,090

Altura
1,200
1,200
1,200
1,120
1,200

0,500
0,500
0,300
0,100

1,200
1,200

TOTAL Fórmula

42,464
0,488
366,590
229,432
81,104
1,000
2,500
2,000
2,880
1,440

12

TOTAL AMIDAMENT
15

F21QMV70
Num.

PA

Tipus

1

C

2

729,898

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

01
02

F2211111
Num.

Text

1
2

Pav 1a
3 Pav 1b

m3

TOTAL Fórmula

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

1

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Retirada d'elements de fibrociment i desamiantització de les canonades d'aigua potables existents, per a la seva
posterior substitució. Inclou la deposició i el cànon a abocador autoritzat

Text

Obra
Capítulo

5

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
MOVIMENT DE TERRES

Excavació de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics, inclús neteja i retirada
de les terres a peu de càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
0,000
0,000

Longitud
288,000
411,750

Ancho

Altura
0,760
0,760

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Data: 17/09/21

Pav 1c
Pav 02
Pav 03
Pav 04
Pav 05
Pav 06
Pav 08
Pav 09
Pav 10
Pav 11
Pav 12
act esmenes

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000

319,911
1.935,730
681,420
612,432
83,470
136,854
85,620
70,400
70,400
396,510
343,764
50,700

Pàg.:
0,760
0,760
0,760
0,760
0,760
0,760
0,750
0,200
0,300
0,200
0,760

1,200

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,840

TOTAL AMIDAMENT

60,840

19
22

2

E225R00F
Num.

m2

Text

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C
Pav 1a
Pav 1b
Pav 1c
Pav 02
Pav 03
Pav 04
Pav 05
Pav 06
Pav 08
Pav 09
Pav 10
Pav 11
Pav 12

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
288,000
411,750
319,911
1.935,730
681,420
612,432
83,470
136,854
85,620
70,400
70,400
396,510
343,764

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

288,000
411,750
319,911
1.935,730
681,420
612,432
83,470
136,854
85,620
70,400
70,400
396,510
343,764

19
22

TOTAL AMIDAMENT
3

F228A80F
Num.

m3

Text

1

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98% PM
Tipus

C

5
6
7

C/Gibert
Plaça

8
9
10

Diam 300mm
Plaça

11
13
14

Rampa
Escala

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

5.436,261

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unidades

Longitud

Ancho

Altura

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

43,000
90,000
5,000
70,000
20,000
45,000

0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700

1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900

57,190
119,700
6,650
93,100
26,600
59,850

1,000
1,000
0,500
1,000

13,000
12,000
10,000
6,750

0,500
0,500
4,050
4,050

1,700
1,700
1,500
1,500

11,050
10,200
30,375
41,006

2

Diam 500mm
3 C/roger de lluria
4 C/gasòmetre

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 98% del PM
Tipus

1
2

6

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

E2A14000
Num.
1
2

m3

Text

455,721

Subministrament de terra d'aportació sense classificar
Tipus

Rampa
Escala

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500
1,000

10,000
6,750

4,050
4,050

1,500
1,500

TOTAL AMIDAMENT
5

F221GA01
Num.

PA

Text

TOTAL Fórmula

30,375 C#*D#*E#*F#
41,006 C#*D#*E#*F#
71,381

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix 1m de sol seleccionat, no cal fer aportació addicional.
Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

6

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

9

TOTAL AMIDAMENT
6

F221GA02

Num.

PA

Text

0,000

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix menys d'1m de sol seleccionat, cal retirar 35cm i fer aportació addicional de 35 cm de sòl seleccionat
E2.
Amidament: 4.150 m2 * 0.35
Tipus

1
2

C
previsio

3
4
5

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
410,000
295,400
306,000
369,000

Ancho
0,350
0,350
0,350
0,350

Altura

TOTAL Fórmula

143,500
103,390
107,100
129,150

6
9

TOTAL AMIDAMENT
7

F221GA03

Num.

PA

Text

483,140

C
previsio

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
0,000

Longitud
4.150,000

Ancho
0,350

Altura

9

TOTAL AMIDAMENT
F221GA04

Num.

Text

1
2
6

PA

0,000

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix reblert, cal retirar 100 cm i fer aportació addicional de 100 cm de sòl seleccionat.
Amidament: 4.150 m2 * 1,00
Tipus

C
previsio

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6

8

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix sòl tolerable, cal retirar 40 cm i fer aportació addicional de 40 cm de sòl seleccionat E2; o retirar 50
cm i fer aportació addicional de 50 cm de sòl adapatat.
Amidament: 4.150 m2 * 0.40 o 0.50
Tipus

1
2

7

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
0,000

Longitud
4.150,000

Ancho
1,000

Altura

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

9

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

F221MV02
Num.

m3

0,000

Transport i deposició de residus, procedents de moviment de terres i enderrocs, amb un esponjament del 35%, a
abocador. Inclou cànon de deposició

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Ample
60,800

Ancho

Altura

9

TOTAL AMIDAMENT
E2RA8E00
Num.

TN

60,800

Transport i Deposició controlada de residus d'obra a centre de selecció i transferència de residus barrejats,
procedents de construcció o demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

248,000

[E]

[F]

1

01
03

2951MV01

Num.

m2

Text

248,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
PAVIMENTS

Ferm flexible tipus Ia de secció estructual IMD 2000 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 16
cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja d'11cm d'aglomerat
asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de 40cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre
tot-u i capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa de trànsit.
Tipus

1
2

C
C/Gasòmetre

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
410,000

Ancho

Altura

2952MV02

Num.

m2

Text

C
C/Roger de Lluria

3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000

Longitud
175,400
120,000

Ancho

Altura

2951MV03

m2

TOTAL Fórmula

175,400 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

410,000

Ferm flexible tipus Ib de secció estructual IMD 3100 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 57
cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, primera capa intermitja de 8cm
d'aglomerat asfàltic S-20 d'àrid caliç, segona capa intermitja de 12cm d'aglomerat asfàltic G-25 d'àrid caliç sobre
base de 40cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u i capa intermitja. i reg
d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa de trànsit.
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

410,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

248,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

60,800 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6

10

8

295,400

Ferm flexible tipus Ic de secció estructual IMD 1170 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 15
cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja d'10cm d'aglomerat
asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de 35cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre
tot-u i capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa de trànsit.

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2

Data: 17/09/21

C
C/Pare Font

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
306,000

Ancho

Altura

2951MV04

Num.

m2

Text

306,000

Ferm flexible tipus II de secció estructual format per capa de trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid
granític, sobre base de 35cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u i capa
intermitja.
Tipus

1
2

C
C/ Gibert

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
369,000

Ancho

Altura

F9B1UM80

Num.

m2

Text

369,000

Paviment tipus 02 de llamborda de formigó bicapa semisec prensat de 10 cm de gruix, model Palma de la casa
Escofet, amb acabat fotocatalític repercussió de 50 u/m2 aproximadament, llit d'ull de perdiu de 5 cm i reblert de
juntes amb sorra, col.locat.
Tipus

1

C

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
548,070
52,900
122,320
260,580
90,190
35,560
181,300
2,600
68,540
25,250
6,320
22,180
9,030

Ancho

Altura

1,100
1,100

TOTAL AMIDAMENT
6

F9B1UM90

Num.

m2

Text

C

2
3
4
5

F9F1MVC2
Num.

Text

1
2

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
71,200
127,360
47,950
137,840

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

71,200
127,360
47,950
137,840

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

384,350

Paviment tipus 04 de panot de morter de 9 pastilles de 16x16x4 cm. sobre llit de morter de 3cm. Inclou formació
de vorades.
Tipus

C
c/RogerLluria

548,070
52,900
122,320
260,580
90,190
35,560
181,300
2,600
68,540
27,775
6,320
24,398
9,030
1.429,583

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Paviment tipus 03 de llamborda de formigó bicapa semisec premsat de 10 cm de gruix, model Palma de la casa
Escofet, amb acabat fotocatalític , repercussió de 45 U/m2 aproximadament, llit d'ull de perdiu de 5 cm i reblert
de junts amb sorra, col.locat amb junta parcialment oberta tal i com s'indica en el plànol UR10.2 de paviments.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

369,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

306,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

9

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
14,710

Ancho
2,000

Altura

TOTAL Fórmula

29,420 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
3
4
5
6
7
8
9
10
11

c/Gasometre

12
13
14
15
16
17
18
19

c/PareFont

20
21
22
23
24
27

DESCOMPTE DE PECES
TÀCTILS(pav 05)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55

C gibert
c/pare font
58 c/R de Lluria
61 ACT ESMENES
62 dte zona trobades amb rampa
57

Data: 17/09/21
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

11,450
3,420
10,150
3,500
5,350
15,600
15,500
18,000
9,050
6,720
6,600
10,320
91,300
23,720
13,650
17,000
12,150
12,250
6,700
76,450
56,000
19,720
1,550

2,200
3,000
3,500
4,200
3,600
1,350
1,350
0,950
1,600
2,000
2,000
1,600
1,350
1,100
1,350
1,350
2,000
2,000
1,800
1,800
1,800
1,800

-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
-1,000
1,000
-1,000
-1,000

3,570
1,350
1,350
0,800
1,300
1,000
1,350
1,300
1,350
0,750
1,100
0,800
1,350
1,350
1,500
1,500
1,650
1,650
3,350
11,650
3,250
14,850
7,150
6,300
4,450
5,900
78,150
3,850
3,850

1,800
1,600
0,750

12,000

1,000

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:
25,190
10,260
35,525
14,700
19,260
21,060
20,925
17,100
14,480
13,440
13,200
16,512
123,255
26,092
18,428
22,950
24,300
24,500
12,060
137,610
100,800
35,496
-1,550

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

-3,570
-1,350
-1,350
-0,800
-1,300
-1,000
-1,350
-1,300
-1,350
-0,750
-1,100
-0,800
-1,350
-1,350
-1,500
-1,500
-1,650
-1,650
-3,350
-11,650
-3,250
-14,850
-7,150
-6,300
-4,450
-5,900
140,670
-6,160
-2,888

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

10

12,000 C#*D#*E#*F#
836,715

EUR
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AMIDAMENTS
8

F9F1MVC4
Num.

m2

Text

C
c/RogerLluria

3
4
5
6
7

c/Gasometre

8
9
10
11
12
13
14
15

c/PareFont

16
17
18
19
20
21

Plaça

22
23
24
25

Pàg.:

zona rampa - escala

26
27
28

[C]

[D]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Superficie
1,550
3,570
1,350
1,350
0,800
1,300
1,000
1,350
1,300
1,350
0,750
1,100
0,800
1,350
1,350
1,500
1,500
1,650
1,650
3,350
11,650
3,250
14,850
4,350
8,760
4,050
4,060

-1,000
-1,000

4,000
4,000

[E]

[F]

31

r de lluria
pare font

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
-2,800 C#*D#*E#*F#
-2,800 C#*D#*E#*F#

0,700
0,700
TOTAL AMIDAMENT

9

E9G10317

Num.

m2

Text

75,290

Paviment tipus 06 de solera de formigó armat sense additius HM-20/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.
Inclòu malla electrosoldada de 8 mm de 20x20cm i l'amina de polietilè de 400 galga sota la solera.
Tipus

1

C

2

C/roger de lluria
3 C/Gasòmetre

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000

Longitud
33,230
42,800

Ancho
2,000
2,000

Altura

F9F1MVC3
Num.

Text

1
2
3
4
5

m2

152,060

Paviment tipus 12 de peces de formigó prefabricat amb acabat abotonat amb 16 botons per peça,per a
senyalització tàctil sobre llit de morter de 3cm. Inclou formació de vorades.
Tipus

C
c/RogerLluria

TOTAL Fórmula

66,460 C#*D#*E#*F#
85,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

1,550
3,570
1,350
1,350
0,800
1,300
1,000
1,350
1,300
1,350
0,750
1,100
0,800
1,350
1,350
1,500
1,500
1,650
1,650
3,350
11,650
3,250
14,850
4,350
8,760
4,050
4,060

29
30

11

Paviment tipus 05 de peces panot de 4 ratlles, de senyalització tàctil sobre llit de morter de 3m. Inclou formació
de vorades.
Tipus

1
2

Data: 17/09/21

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
11,450
10,150
15,600
30,100

Ancho
0,600
0,600
0,600
0,600

Altura

TOTAL Fórmula

6,870
6,090
9,360
18,060

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

6
7
8
9
10
12

c/Gasometre

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pàg.:

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

15,500
18,000
33,230
6,320
2,600
9,050
10,320
91,300
9,500
42,800
16,380
23,720
13,650
17,000

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

9,300
10,800
19,938
3,792
1,560
5,430
6,192
54,780
5,700
25,680
9,828
14,232
8,190
10,200

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

12,150
12,250
6,700
76,450
56,000
19,720

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

7,290
7,350
4,020
45,870
33,600
11,832

23
24
25
26
27

-1,000
-1,000

3,850
3,850

0,600
0,600

-12,000

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
-2,310 C#*D#*E#*F#
-2,310 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

29
31

pare font
roger de lluria

32
33
34

ACT ESMENES
trobada amb rampes

-12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

F9651210

Num.

Text

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23

m

Gasomtre

319,344

D-5 (4) Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

C
roger de lluria

3

14

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

c/PareFont

22

30

12

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000

Longitud
14,710
11,450
3,420
10,150
15,600
30,100
15,500
18,000
33,230
2,000
6,320
9,050
6,720
6,600
10,320
9,500
91,300
42,800
2,000
23,720
17,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

14,710
11,450
3,420
10,150
15,600
30,100
15,500
18,000
66,460
4,000
6,320
9,050
6,720
6,600
10,320
9,500
91,300
85,600
4,000
23,720
17,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

24
26

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000
-1,000

Pare Font

27
28
29
30
31
33

c/Gibert

34
35
36

c pare font
c r de ll

Pàg.:

13,650
12,150
12,250
6,700
76,450
56,000
19,720
78,150
78,700
4,000
4,000

13,650
12,150
12,250
6,700
76,450
56,000
19,720
78,150
78,700
-4,000
-4,000

38
39

TOTAL AMIDAMENT
12

F991MV13

Num.

u

Text

C

2

805,290

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
10,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

E9G1MV15

Num.

m2

Text

10,000

Llosa per a paviment de 15cm de formigó sense additius HM-20/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, amb fibres antifissures, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual i làmina de polietilè de 400 galga sota la solera.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

13

C

2

Pav 02.plaça tancat
3 Pav 03.plaça obert
4 Pav 04.Voreres panot
5 Pav 05.Voreres ratllat

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
1.429,580
384,350
824,710
75,290

Ancho
0,150
0,150
0,150
0,150

Altura

TOTAL Fórmula

214,437
57,653
123,707
11,294

7

TOTAL AMIDAMENT
14

E9G1MV55
Num.

m2

Text

1

C

3
4
5
6
7
8
9
10
11

407,091

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
34,500
43,700
14,000
53,150
45,430
75,000
25,300
39,670
45,500
41,750

Ancho

Altura

F931201J

m3

TOTAL Fórmula

34,500
43,700
14,000
53,150
45,430
75,000
25,300
39,670
45,500
41,750
TOTAL AMIDAMENT

15

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

REFORÇ DE PAVIMENT: Increment per fer solera de 22cm enlloc de 15 i col·Locar panot de 8cm enlloc de 4cm
Tipus

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Escocell tipus Brico A68 Rodó de Fundició Ductil Benito de un aro de fundició Ø160cm interior, col·locat amb
fonament i anellat de formigó.
Es col·locarà làmina antiarrels amb estries de 60cm de fondària.
Tipus

1

13

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

418,000

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2
3
4
5
6
7

Data: 17/09/21

C
Pav 02. Llambordes tancat
Pav 03. Llambordes obert
Pav 04.Panot voreres
Pav 05.Panot ratllat
Pav 06. HA remolinat
Pav 08. Sauló

8
9
10
12
13

Pav 09. Rosmarinus
Pav 10. Escorça

14
15
16
17

Pav 11. Gespa Zoysia Japonica
Pav 12. Formigó prefabricat abotonat

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
1.429,580
384,350
824,710
75,290
152,060

Ancho

Altura
0,200
0,200
0,200
0,250
0,200

285,916
76,870
164,942
18,823
30,412

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

215,750
230,800
175,570
70,400
190,610
120,310
85,590

0,250
0,250
0,250
0,100
0,100
0,100
0,100

53,938
57,700
43,893
7,040
19,061
12,031
8,559

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,000

331,340

0,200

66,268 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

20

TOTAL AMIDAMENT
16

F923S312
Num.

m3

Text

3
4
5
6
7
8
9
10

C
Pav 1a
Pav 1b
Pav 1c
Pav 02
Pav 03
Pav 04
Pav 05
Pav 06
Pav 08. Sauló

11
12
13
15

TOTAL Fórmula

845,453

Subbase granular amb àrid procedent de matxuca amb un grau de compactació del 95% de proctor normal
inclosa càrrega i transport a interior d'obra.
Tipus

1
2

Pav 12

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
288,000
636,600
237,380
1.429,580
384,350
824,710
75,290
152,060

Ancho

Altura
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,250
0,200

57,600
127,320
47,476
285,916
76,870
164,942
18,823
30,412

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
1,000
1,000

215,750
230,800
175,570
331,340

0,250
0,250
0,250
0,200

53,938
57,700
43,893
66,268

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

23

TOTAL AMIDAMENT
17

F96AMV11
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Text

m

14

1.031,158

E2a Pletina metàl.lica galvanitzada secció 200x10mm, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000

Longitud
27,270
4,900
5,550
14,170
2,400
6,660
25,750
11,420
2,650

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

27,270
4,900
5,550
14,170
2,400
13,320
25,750
22,840
2,650

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

11

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pàg.:

2,600
3,600
82,710
6,150
2,800
17,050
4,500
10,970
33,800
6,620
16,550

2,600
7,200
82,710
6,150
2,800
17,050
4,500
21,940
33,800
13,240
33,100
TOTAL AMIDAMENT

18

F96AMV31
Num.

m

Text

C

2
3
4
5
6
7
8

343,940

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
16,100
5,700
16,400
13,920
10,970
11,000
0,595

Ancho

Altura

E7J51119
Num.

m

Text

C

2
3
4
5
6
7

74,685

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Longitud
6,600
11,420
3,600
11,550
6,620
10,970

Ancho

Altura

F966MV16

Num.

m

Text

1

C

3
4
5

F965MV17

m

101,520

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
19,400
13,450
11,450
22,120

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

19,400
13,450
11,450
22,120
TOTAL AMIDAMENT

21

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Vorada tipus Fiol recte escairada de formigó prefabricat tipus Fiol de la casa I.C.A. o equivalent, de
20x40x100cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

13,200
22,840
7,200
23,100
13,240
21,940
TOTAL AMIDAMENT

20

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Segellat de juntes entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb segellat bituminós
d'aplicació en calent, prèvia preparació específica de la superfície.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

16,100
5,700
16,400
13,920
10,970
11,000
0,595
TOTAL AMIDAMENT

19

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

E2b Pletina metàl.lica galvanitzada secció 300x10mm, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural
Tipus

1

15

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

66,420

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2
3
4
5

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
53,920
82,720
47,050
41,420

Ancho

Altura

22

FRB50314
Num.

m

Text

C

2

Estesses
3 Contrapetjes

225,110

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
7,000
6,000

Longitud
2,000
2,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
F9V10315
Num.

m2

Text

26,000

Llosa de peces de pedra calcària per a formació de graons d'escala, arenada, de 60 mm de gruix, col.locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Tipus

1

C

2

Estesses
3 Contrapetjes

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
7,000
6,000

Longitud
2,000
2,000

Ancho
0,300
0,200

Altura

TOTAL AMIDAMENT
F219FBC0
Num.
1

m

Text

Tipus

gaso
r lluria

4
5

6,600

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

2
3

p font

6

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7,000
11,100
7,500
23,180
9,920
7,800

[E]

[F]

M21BMV01
Num.
1

m2

Text

gaso

3

r de lluria

4
5

p font

6

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

14,600
28,000
18,350
14,600
21,650
29,500

[E]

F9B1GA99

m2

66,500

[F]

TOTAL Fórmula

14,600
28,000
18,350
14,600
21,650
29,500
TOTAL AMIDAMENT

26

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Eliminació de capa superior de mescla bituminosa, mitjançant fressat, per connectar l'asfalt nou amb el vell.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

7,000
11,100
7,500
23,180
9,920
7,800
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

4,200 C#*D#*E#*F#
2,400 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

7

24

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

7

23

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Formación de graons d'escala amb totxana doble amb morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N i sorra de riu 1/6,
inclús replainteig i neteja.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

53,920
82,720
47,050
41,420
TOTAL AMIDAMENT

16

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

126,700

Paviment tipus Terana, col·Locat amb morter sobre llit de formigó.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 17/09/21

Text

Tipus

1

C

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades

Longitud

Ancho

Altura

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,000
3,210
2,270
2,400
2,270

17

TOTAL Fórmula

2

ACT ESMENES
3 Pas per accessibilitat
4
5
6
7

2,000
3,210
2,270
2,400
2,270
TOTAL AMIDAMENT

27

L9VZR120
Num.
1

m

12,150

Subministrament i col·Locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'amplària superior a 1,5 m

Text

Tipus

escales

[C]

[D]

7,000

2,500

[E]

[F]

1

01
04

E3151111
Num.

m3

Text

17,500

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
MURS, DIVISÒRIES I BARANES

Formigó en masa HM-20 N7mm2, consistència plàstica, Tmàx.20mm, per a ambient normal, el.laborat en
central, per a neteja i anivellament del fons de fonaments, inclús abocat i col.locació.
Tipus

1

C

2

Mur rampa
3 Mur escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Ancho
1,300
1,300

Altura
0,100
0,100

TOTAL AMIDAMENT
2

1351CH51
Num.

m3

Text

C

2

Mur rampa
3 Mur escala

E4D21111
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Ancho
1,300
1,300

Altura
0,400
0,400

1

C

Mur rampa
3 Mur escala

E32515D4

m3

11,554 C#*D#*E#*F#
8,154 C#*D#*E#*F#
19,708

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000
2,000

Longitud
11,110
15,680

Altura
2,100
2,100

Triangle
0,500

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist.
Tipus

2

2,889 C#*D#*E#*F#
2,038 C#*D#*E#*F#
4,927

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Tipus

1

TOTAL Fórmula

17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

46,662 C#*D#*E#*F#
65,856 C#*D#*E#*F#
112,518

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

Mur rampa
3 Mur escala

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Ancho
0,400
0,400

Altura
1,050
2,100

TOTAL AMIDAMENT
5

E32B300P
Num.

kg

Text

Quantia 80kg/m3
Mur rampa
3 Mur escala

C

2

EB151111

Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
80,000
80,000

Longitud
11,100
15,680

Ancho
0,400
0,400

Altura
1,050
2,100

C

2

EB15MV12
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Alçada
17,150

Ancho
1,100

Longitud

C

2

Rampa
3 escala

18,865 C#*D#*E#*F#
18,865

4

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000

Alçada
13,050
2,700
4,800

Ancho
1,100
1,100
1,100

Longitud

6

TOTAL AMIDAMENT
EB15MV13

Num.

m

Text

22,605

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà a banda i banda de secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a
solera o mur, cada 120 a 150 cm i marc perimetral secció 4x2cm i muntants circulars de Diam 1cm amb un
espaiat inferior a 10cm.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Alçada
13,050

Ancho
1,100

Longitud

17951113

Num.

Text

1
2

Mur rampa
3 Mur escala

m2

TOTAL Fórmula

14,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

14,355 C#*D#*E#*F#
2,970 C#*D#*E#*F#
5,280 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

5

8

TOTAL Fórmula

Doble passamà de secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a parament cada 120 a 150 cm.
Tipus

1

372,960 C#*D#*E#*F#
1.053,696 C#*D#*E#*F#
1.426,656

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà de secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a solera o mur,
cada 120 a 150 cm i marc perimetral secció 4x2cm i muntants circulars de Diam 1cm amb un espaiat inferior a
10cm.
Tipus

1

9,332 C#*D#*E#*F#
13,171 C#*D#*E#*F#
22,503

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1

18

14,355

Impermeabilització de murs per la cara amb contacte amb el terreny, formada per: imprimació asfàltica, Impridan
100; làmina asfàltica de oxiasfalt, Esterdan 40 plàstic, (tipus LO-40-FP), totalment adherit al mur amb bufador;
llàmina drenant Danodren 700 plus, fixada mecànicament al soport.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Altura
2,100
2,100

Triangle
0,500

TOTAL Fórmula

23,331 C#*D#*E#*F#
32,928 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

10

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

K7881114

Num.

m2

Text

Tipus

1

56,259

Pintura impermeabilitzant especial, tipus PROTEC a jardinera, inclús neteja de superfície, mà d'imprimació, 3
capes de pintura i armadura geotèxtil intermitja, i p.p. de mitjans auxiliars, petit material, neteja, repassos,
segons NTE-RPP.

C

2

Mur rampa
3 Mur escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Altura
2,100
2,100

Triangle
0,500

10

TOTAL AMIDAMENT
11

K7881115
Num.

m2

Text

Tipus

1

C

Mur rampa
3 Mur escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Altura
2,100
2,100

Triangle
0,500

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m2

Text

C

2

Mur rampa
3 Mur escala

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000
1,000

Longitud
11,110
15,680

Altura
2,100
2,100

Triangle
0,500

TOTAL AMIDAMENT
FR9AUA12

Num.

u

Text

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

tanca
porta
3 barana
2

4

m2

TOTAL Fórmula

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

4

E89B5AJ0

23,331 C#*D#*E#*F#
32,928 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
56,259

3

14

TOTAL Fórmula

Porta per a la tanca tubular metàl·Lica de 1,5m d'ampla formada per pals verticals i trams horitzontals, segons
indicacions de la DO.
Inclou frontisses d'acer inoxidable i tanca automàtica de seguretat per bloquejar la porta.
Tipus

1

23,331 C#*D#*E#*F#
32,928 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
56,259

10

13

TOTAL Fórmula

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat, color a definir per D.F.
Tipus

1

23,331 C#*D#*E#*F#
32,928 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
56,259

10

K7881116

TOTAL Fórmula

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans.

2

12

19

4,000

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat
Tipus

[C]

[D]

1,000
4,000
1,000
1,000

71,340
1,500
18,860
22,600

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

71,340
6,000
18,860
22,600

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

5

1,000

Pàg.:
14,354 C#*D#*E#*F#

14,354
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

01
05

FQ11HA11
Num.

u

Text

133,154

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
MOBILIARI URBÀ

Subministrament i col·Locació de Banc neoliviano de Santa i cole de fusta d'iroko tractada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable de 175 cm de llargària, amb suport de ferro GG.20, i fonament formigonat.
Tipus

1

C

2
3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
14,000
2,000

Longitud
1,000
1,000

Ancho

Altura

FQ11H311

Num.

u

Text

16,000

Subministrament i col·Locació de Banc Neoliviano de Santa i Cole fusta d'iroko tracatada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable, de 55 cm de llargària, amb suport de fosa de ferro GG.20 i fonament
formigonat.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
11,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FQ42MV50
Num.

ut

Text

11,000

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació prohibit gossos sense lligar amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FQ42MV51
Num.

ut

Text

4,000

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació prohibit trepitjar gespa amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FR9AUA11

Num.
1
2
3
4
5
6

Text

m

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

20

3,000

Subministrament i col·Locació de Tanca de tubs metàl·lics semicirculars formada per tubs de 42mm, disposats
segons plànol UR11.7, amb obertures per a col·Locar 4portes d'accés, inclòs p.p. de fonaments amb morter
MH-20 per l'ancoratge de la tanca.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
11,000
25,950
10,970
13,920
9,500

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

11,000
25,950
10,970
13,920
9,500

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

FQ42MV31
Num.

ut

Text

71,340

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació zona infantil col·Locat amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FQ213111

u

TOTAL Fórmula

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

7

21

1,000

Subministrament i col·Locació de Paperera de la casa Fundición Ductil Benito del tipus PA600 circular60, inclòs
ancoratge i elements auxiliars per la seva total instal.lació.

La paperera serà del Tipus Circular60 PA600 de la casa Fundició dúctil Benito amb les seguents
carateristiques: -Capacitat: 70 llitres
- Material: Planxa d'acer zincat i protegida amb una capa de poliester al forn. Color gris oxiron.
- Suport: Tubular rodó de diam 40mm i gruix 2mm, se li realitzarà a la seva part superior una perforació de
17mm per a la instal.lació del xip.
- La paperera serà extraible i tornara a la seva posició original (perpendicular al paviment) després de qualsevol
operació amb ella. Per assegurar que la paperera no sigui treta per qualsevol persona, s'ha de assegurar la seva
extracció mitjançant una clau triangular.
- La paperera haurà de ser basculant i portar un sistema per al seu volteig, de tal manera que aquest sigui
unicament mitjançant el desbloqueig d'una pinça de forma manual, que tornarà a la seva posició original quan
s'acabi l'operació, per assegurar que al finalitzar, la paperera torna a la seva posició original.
- La cistella haurà d'estar coronada per un tubular de 20mm i d'espesor 2mm.
- La cistella haurà d'estar realitzada amb un gruix de 2mm i tindrà perforacions de ?5mm, entre les zones que
es deixaranllises, compreses:
- 6cm per sota del límit superior
- 6cm per sobre del límit inferior
deixant una zona central llisa de 16.5cm, on es posarà l'escut de la Ciutat de Terrassa troquelat per ambdues
cares de la paperera.
- La base de la paperera haurà de ser d'un gruix de 3mm i tindrà quatre perforacions per a desguàs de 8 mm.?
- L'ancoratge al terra es realitzarà mitjançant carteles soldades a 6, que tindran perforacions de 14mm per
cargolar en el paviment. la subjecció es realitzarà amb 4 perns d'expansió.?- L'alçada total no haurà de superar
els 895mm i l'amplada de la mateixa no pasarà dels 525mm.
- La paperera haura de ser entregada amb el xip que la C.U.L.P.D.B. subministrarà al contractista. La seva
instal.lació cumplirà els requisits que la C.U.L.P.D.B.
Num.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
11,000

Longitud
1,000

Ancho

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

TOTAL AMIDAMENT
8

FQ312411

Num.

u

Text

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
9

FQ14P111

u

11,000

Subministrament i col·Locació de Font tipus Dual de Fundición Ductil Benito mod. UM540I de 1010 cm d'alçada
totalment instal·lada fixada mitjançant cargols d'acer inoxidable. Inclou formació de fonamentació de base.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

Subministrament i col·Locació de Taula taburet tipus Prat d'Escofet de formigó armat color gris granític polit i
hidrofugat anclat mitjançant tornilleria d'acer inoxidable segons composició de projecte.
C.Amid: Cada ut conté 1 taula i 4 tamburets.
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

22

CARATERISTIQUES:
MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític
ACABAT: exterior: polit i hidrofugat
interior: sortit de motllo i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorat amb cargols
PES: 115kg / 290kg
PALET: 100x100
Num.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
10

FQ11HA12

u

TOTAL Fórmula

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

Subministrament i col·Locació de Hydra Banc de la casa Escofet de formigó armat color girs granític decapat e
hidrofugat anclat amb cargols d'acer inoxidable de diam. 40 mm cada 60 cm col.locació segons indicacions del
fabricant inclosa p.p. de base de formigó.
CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític/beige
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorar amb cargols

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

28,000

1,000

[E]

[F]

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

FQ11HA13

u

TOTAL Fórmula

28,000

Subministrament i col·Locació de Aparcament de bicicletes model Raval d'Escofet, anclat amb cargols d'acer
inoxidable de diam. 40 mm cada 60 cm col.locació segons indicacions del fabricant inclosa p.p. de base de
formigó.
CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó UHPC
COLOR: gris granític/beige/ negre
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: encastat

Num.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
6,000

Longitud
1,000

Ancho

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

TOTAL AMIDAMENT
12

FQAE6211

Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

6,000

M1- Subministrament i muntatge de joc infantil Cabana + tronc + tobogan
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

FQABH312

Num.

u

1,000

M1-M5- Subministrament i muntatge de joc infantil de 1 tronc REF 6.51020 de BDU
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
15,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FQAE6212

Num.

u

15,000

M2- Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Grua giratoria + taula quadrada
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
15

FQAB4411

Num.

u

Text

Tipus

1

C

Num.

u

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

Text

Tipus

1

C

Num.

u

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

Realització d'escomesa per a la xarxa de d'AFS

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

01
06

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

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

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV33

TOTAL Fórmula

M6- Subministrament i muntatge de taula de Ping-Pong tipus VMOTC de fundició dúctil Benito. Inclou base i
fixació mecànica segons indicació del producte totalment instal.lada mitjançant potes d'ancoratge al paviment
suport.

2

17

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

TOTAL AMIDAMENT
FQAT6111

TOTAL Fórmula

M4- Subministrament i col·Locació de Gronxador Niu de BDU REF 6.14500
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU

2

16

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

23

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
SENYALITZACIO
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

1

EBB11311
Num.

u

Text

Data: 17/09/21

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EBB11212
Num.

u

Text

2,000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
8,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EBB11112
Num.

u

Text

C

2
3
5
6

8,000

Subministrament i col·Locació de Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
Tipus

1

ACT ESMENES
plaques noves

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
6,000
7,000

Longitud
1,000
1,000

Ancho

Altura

1,000

1,000

EB93B011
Num.

u

Text

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

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´excepte accés garatge´´.
Segons plànol de projecte
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EB93B012
Num.

u

Text

1,000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´Horaris d'estacionament´´
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.segons plànols de projecte.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EB93B015
Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

24

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Tipus

1

Pàg.:

2,000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´Zona de prioritat per a
vianants´´ per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.segons plànols de projecte.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

EB93B013
Num.

u

Text

3,000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, rectangular, de 50x20cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EHZ1U011
Num.

m

Text

1,000

Subministrament i col·Locació de Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat de 3 m d'alçària.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
18,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

1351CH51
Num.

m3

Text

18,000

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
18,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EBA31112
Num.

ut

Text

18,000

Pintat sobre paviment de lletres d'1,8 a 2,4 m amb pintura antilliscant de doble component amb microesferes
trencades de vidre, amb màquina d'accionament manual.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
4,000

Ancho

Altura

EBA24131
Num.

Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C/Gibert

m

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

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

8

25

8,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària, amb pintura antilliscant de
doble component amb microesferes trencades de vidre, amb mitjants manuals
Tipus

[C]

[D]

3,000
4,000
2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,000
5,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,000
20,000
6,000
6,000
16,000
16,000
16,000
12,000
12,000
12,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

EBA27131
Num.

m

208,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura antilliscant de
doble component amb microesferes trencades de vidre, amb mitjants manuals

Text

Tipus

1
2

[C]

[D]

1,000
1,000

3,000
5,000

[E]

[F]

3
5
10

TOTAL AMIDAMENT
EBA1E131
Num.
1

m

8,000

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura antilliscant
de doble component amb microesferes trencades de vidre, amb mitjans manuals

Text

Tipus

Motos

2
3
4

Cotxes

5

[C]

[D]

5,000
5,000
1,000
6,000
6,000

2,000
0,500
2,000
2,000
0,500

[E]

[F]

EBA31131
Num.

ut

Text

Tipus

1

C

29,500

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
6,000

Longitud
5,000

Ancho

Altura

Num.
1

m2

30,000

Eliminació de línies de senyalització existents, mitjançant fressat.

Text

Tipus

previsió

[C]

[D]

15,000

3,000

[E]

[F]

1

01
07

EFA29511

Num.

Text

1
2

C/roger de lluria
3 C/gasòmetre
4 C/Gibert

m

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M21BMV05

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Pintat sobre paviment de triangles canvi nivell amb pintura pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb màquina d'accionament manual.

2

15

TOTAL Fórmula

10,000
2,500
2,000
12,000
3,000
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4

13

26

45,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
CLAVEGUERAM

Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
embolcallat amb formigó de resistència de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locatal fons de la rasa.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000

Longitud
51,670
5,200
86,050

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

51,670 C#*D#*E#*F#
5,200 C#*D#*E#*F#
86,050 C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
5

Data: 17/09/21

Plaça

1,000

Pàg.:
45,550 C#*D#*E#*F#

45,550
TOTAL AMIDAMENT

2

EFA26512

Num.

m

Text

188,470

Tub de polietilè de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
embolcallat amb formigó de resistència de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locatal fons de la rasa.
Tipus

1
2

C
Plaça

3
4
5
6
7

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
38,550
16,380
33,900
13,250
12,220
2,000

Ancho

Altura

FD559111
Num.

m

Text

116,300

C
Connexions

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
23,000

Longitud
3,000

Ancho

Altura

ED5EAL11

Num.

m

Text

C
Dintre plaça

3
4
5
6
7
9
10

69,000

Canal de recollida d'aigua de la casa ´´Función Dúctil Benito´´ amb referència del fabricant PC30, o equivalent,
amb canal i reixa de fosa C-250 de dimensions exteriors 750x360x300mm i amplada interior de la canal de
235mm, col.locada amb fonament de formigó H-150, segons prescripcions del fabricant, totalment anivellada
amb el paviment i amb la pendent necessària per l'evacuació de les aigües de pluja en tot el seu recorregut.
Tipus

1
2

ACT ESMENES
Pas per accessibilitat. resta, ara es
terana

11
12
13
14

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
10,970
6,620
16,650
6,600
3,600
11,420

Ancho

Altura

ED5A1500
Num.

Text

1
2
3
4

m

-1,000

2,000

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

-1,000
-1,000
-1,000
-1,000

3,210
2,270
2,400
2,270

-3,210
-2,270
-2,400
-2,270

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

43,710

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
19,430
16,970
18,600

Ancho

Altura

1,000
1,000
1,000

C
Zona sauló

TOTAL Fórmula

10,970
6,620
16,650
6,600
3,600
11,420

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Connexió a clavegueram des d'embornal . Canonada de polietilè secció circular de dIAM 300mm
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

38,550
16,380
33,900
13,250
12,220
2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

27

TOTAL Fórmula

19,430 C#*D#*E#*F#
16,970 C#*D#*E#*F#
18,600 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
19

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

20,200
6,050
7,000
18,150
9,300
19,850
18,850
18,750
18,250
17,900
5,820
14,980

1,000

31,650

1,000

17,020

Pàg.:
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
31,650 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
17,020 C#*D#*E#*F#
20,200
6,050
7,000
18,150
9,300
19,850
18,850
18,750
18,250
17,900
5,820
14,980

20
21
22
23

TOTAL AMIDAMENT
6

FD5J4F08

Num.

u

Text

278,770

Caixa per a embornal sifònica, prefabricada de plàstic amb sifò desmuntable per a netejar, de 70x30x85 cm,
amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tapa-reixa articulada ,odel ´´solo´´ de EJ.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
23,000

Longitud

Ancho

Altura

ED35MV01
Num.

u

Text

23,000

Adaptació de les sortides pluvials de les façanes existens consitent en tallar el tub actual a la cota de vorera i
empalmar un nou tub fins a col·lector municipal. El diàmetre del tub s'adaptarà a l'existent.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
14,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED351B11

Num.

u

Text

14,000

Pericó de mides 40x40x40cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm amb morter elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per a protecció dels extrems de tirada d'instalacions d'un tram, inlcús p.p. de
domolició del mateix pericó per a continuació de la instal.lació, elements necesaris la corecte unió dels dos
trams, totalment estanc, mitjans auxiliars i petit material. Tapa de forja de C-250
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
14,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

2DB1MV26

Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

28

14,000

Pou circular de registre tipus D, per a tub circular Diam <500/400, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 15 cm de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa tipus ´´Solo´´ de
Norinco per a pou de registre, abatible, segons norma UNE-EN 124
Inclou la col·Locació de 8 graons de polipropilè de diàmetre 12mm d'accés al pou de registre fixats amb resina.
Tapa de forja de C-250
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
8,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

ED755311

Num.

Pa

8,000

Partida Alçada per a reparació dels elements de clavegueram existents que quedin afectats per les obres del
pressent projecte, tals com pericons o trams de xarxa. La previssió del pressupost per a la reparació dels
elements que no es contemplen en el present projecte i que el seu deteriorament no sigui causat per la obra, no
es considera en aquesta partida ni en el projecte en general.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED755313

Pa

TOTAL Fórmula

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

11

29

1,000

Revisió i comrpovació amb assajos realaitzats per entitat de control de qualitat externa, de l'estat final de la
instal.lació de sanejament un cop finalitzada:
- Incloure proves d'estanquitat de la xarxa de clavagueram d'aire (recomanable) o aigua.
- Incloure neteja de xarxa amb equips d'alta pressió, amb aspiració i extracció de residus, i es comprovaran tots
aquells element accessibles.
- Incloure inspecció de la xarxa i canalitzacions mitjançant càmera de TV prèvia a la recepció de l'obra i posada
en marxa del servei.
completar la partida ed755313 d'inspeccio de la xarxa

Num.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
12

ED755314
Num.

Pa

Text

Tipus

1

C

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

Num.

u

2,000

Vàlvula clapeta antirretorn DN110 model Ecodren, de 10 bar de pressió nominal , cos de polietilè i junts
d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, muntada enterrada.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

ED75MV22
Num.

Pa

Text

Tipus

C
2 cates per carrer

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
2,000

Ancho

Altura

01
08

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1,000

Cates per a la localització de serveis existents, realitzades a màquina o a mà en funció del servei i la seva
possible incidència. Inclou els mitjans auxiliars necessaris.

1
2

TOTAL Fórmula

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

14

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GN8LMV44

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

Connexionat de la xarxa de sanejament als pous existents.

2

13

TOTAL Fórmula

8,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
AJARDINAMENT
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

1

FR436416

Num.

u

Text

Data: 17/09/21

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
11,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FR439437

Num.

u

Text

11,000

Subministrament i plantació de Jacaranda mimosifolia de mides més grans del mercat, de perímetre de 10 a 12
cm, en, inclosa esmena de terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
8,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FR43D411

Num.

u

Text

8,000

Subministrament i plantació de Lagerstroemia indica de mides més grans del mercat, de perímetre de 12 a 14
cm, inclosa esmena de terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FR45C611

Num.

u

Text

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FR433616

u

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

2,000

Subministrament i plantació de Tipuana tipu (T. speciosa) de mides més grans del mercat, de perímetre de 18 a
20 cm, inclosa esmena de terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

30

Subministrament i plantació de Paulownia tormentosa, de 35/40 cm de perímetre de tronc, produït a viver
acreditat amb la certificació MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà d'anar identificada mitjançant
microxip de forma que es garantitzi la traçabilitat de la mateixa durant tot el procés, des de la selecció a viver
fins a l'entrega a obra, de SANTA&COLE FORESTAL, inclosa esmena de terreny en cas necessari, adobat i
primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels.
Tipus

1

Pàg.:

5,000

Subministrament i plantació de Gleditsia triacanthos f.inermis, de 35/40 cm de perímetre de tronc, produït a viver
acreditat amb la certificació MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà d'anar identificada mitjançant
microxip de forma que es garantitzi la traçabilitat de la mateixa durant tot el procés, des de la selecció a viver
fins a l'entrega a obra, ref. GLI35CN de la sèrie Gleditsia triacanthos f.inermis de SANTA&COLE FORESTAL,
inclosa esmena de terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels.
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
10,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FQBA1210
Num.

u

Text

10,000

Protecció d'arbres, de 2m de diàmetre, amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb
bastiment, platines i quatre cargols
Tipus

1

C

2
3
4
5
6

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
11,000
8,000
2,000
5,000
10,000

Longitud
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Ancho

Altura

E7B111L0
Num.

m2

Text

C

2
3
4
6

36,000

arbres

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
215,750
230,800
175,570
36,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

1,500

215,750
230,800
175,570
54,000

TOTAL AMIDAMENT

676,120

7

8

ER3PMV12
Num.

m3

Text

C

2
4
5
6

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

superficie
70,400
84,000
120,000
190,000

Ancho
0,100
0,100
0,100
0,100

Altura

F9A1UA10
Num.

m3

Text

1

C

3
4

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000

Longitud
215,750
230,800
175,570

Ancho
0,400
0,400
0,400

Altura

TOTAL AMIDAMENT
ER4AL411

u

46,440

[C]

7

10

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Subministrament i extesa de Paviment tipus 08 de sorra de Santa Coloma amb encintat perimetrall, de 40cm
d'espessor,estesa+picon.100%PM
Tipus

2

TOTAL Fórmula

7,040
8,400
12,000
19,000

TOTAL AMIDAMENT
9

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Paviment 09.2 d'aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Tipus

1

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

1

TOTAL Fórmula

11,000
8,000
2,000
5,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

6

31

TOTAL Fórmula

86,300 C#*D#*E#*F#
92,320 C#*D#*E#*F#
70,228 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
248,848

Subministrament i plantació de Paviment 09 del tipus Rosmarinus Prostrata (romaní) inclosa esmena del terreny
en cas necessari, adobat i primer reg.
9ut's m2
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

Unidades
1,000

superficie
70,400

9,000

Pàg.:

[F]

FR74MV01

Num.

m2

Text

633,600 C#*D#*E#*F#
633,600

Subministrament i col.locació de paviment tipus 10 consistent en barreja de Festuca arundianaceae, amb un
10% de lolium peremme i un 5% de Poa pratensis (gespa), incloent el reperfilat, la sembra i la cobertura en
llavor, inclosa p.p. de medis auxiliars, acopi i neteja final d'obra,
Tipus

1

C

2
3
4

[C]

[D]

Unidades
1,000
1,000
1,000

superficie
84,000
120,000
190,000

[E]

[F]

K6AAMV11

Num.

m

Text

84,000 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
190,000 C#*D#*E#*F#
394,000

Tanca fixa, per la zona arbustiva, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb barilles clavades i fixat
amb formigó, amb el desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un any després d'acabades les obres.
Tipus

1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5,000
7,500
11,000
7,000
10,400
4,000
13,000
5,500
7,000
22,000
24,000
3,500

[E]

[F]

K6AAMV12

Num.

m

Text

Tipus

1
3
4

119,900

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000

7,500
12,000
2,000
9,500

[E]

[F]

Num.
1

Text

m3

TOTAL Fórmula

7,500
12,000
2,000
9,500
TOTAL AMIDAMENT

FRZ8MV01

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Tanca fixa, per la zona de gespa, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb barilles clavades i fixat
amb formigó, amb el desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un cop arreli la gespa.

2

14

TOTAL Fórmula

5,000
7,500
11,000
7,000
10,400
4,000
13,000
5,500
7,000
22,000
24,000
3,500
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

Altura

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

Altura

TOTAL AMIDAMENT
11

32

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

31,000

Subministrament i col·locació desòl estructural per a arbrat, consittent en 1m3 de graves d'arestes vives de
4-6cm sense fins, barrejat amb 0,2m3 de terra vegetal
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

36,000

1,500

[F]

TOTAL Fórmula

54,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

01
09

E4D5DR05

Num.

u

Text

54,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
ENLLUMENTAT EXTERIOR

Subministrament i instal·lació d'electrificació exterior des de la CGP de l'urbanització fins a cada un dels punts
d'enllumenat públic instal·lats. Inclou CGP subquadres, comptadors, les mangueres, el cablejat de coure segons
normatiba aplicable, pericons d'enllumenat (60cm pels creuaments i 40cm per la resta), així com la formació de
l'armari de control d'acer inox i claus JIS i tots els treballs i materials de connexió necessaris per deixar tota la
xarxa funcionant. Inclou detectors lumínics en cas de requerir-se. Tot segons plànosl de projecte.
L'electrificació de l'enllumenat exterior inclou l'excavació, el cable de coure, el corrugat, la xarxa de terres, els
cablejats, les arquetes i tots els elements necessaris per a la correcta instal·Lació i legalització de la instal·lació.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

E4D5MV01

Num.

u

Text

1,000

1- Subministrament i instal·lació de columna´´O GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G
FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV02

u

TOTAL Fórmula

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

3

3

TOTAL Fórmula

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

2

33

3,000

2.1- Fase 1: Subministrament i instal·lació punt de columna´´O GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4
L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
ES PREVEURÀ SUFICIENT ESTESA DE ABLEJAT PER A EN FASE 2 ·LOCAR LUMINÀRIA PENJADA A LA
FAÇANA DE L'EDIFICI.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.

Num.

Text

Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

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

3

TOTAL AMIDAMENT
4

E4D5MV03

Num.

Text

1
2

u

2,000

2.2- Fase 2: Substitució de fanal amb columna per lluminària fixada a la façana tipus NEOS-2 (SAP-100W) DE
SOCELEC A 7m, amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

C
Plaça

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

3

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

E4D5MV04

Num.

u

Text

2,000

3- Subministrament i instal·lació de Columna´´O GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G
FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV05

Num.

u

Text

5,000

4- Substitució de columna actual per llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC. EN
SOPORTE EXISTENTE.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

E4D5MV06

Num.

u

Text

4,000

5- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 9´´ DE 9m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV07

Num.

u

Text

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV08

u

TOTAL Fórmula

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

3

9

2,000

6- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 10´´ DE 10m d'alçada d'Escofet amb 2 llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

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

3

8

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

3

6

34

1,000

7 - Subministrament i instal·lació de columna´´FUL 12´´ DE 12m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Tipus

1
2

Data: 17/09/21

C
Plaça

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV09

Num.

u

Text

2,000

8 - Subministrament i instal·lació de columna ´´O GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G
FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV10

Num.

u

Text

5,000

9 -Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 10´´ DE 10m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva correcta
col·locació.
Tipus

1
2

C
Plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
E4D5MV21
Num.

u

Text

1,000

Legalització de la instal·Lació elèctrica i d'enllumentat realitzada per tècnic, visat de la mateixa i validació de
l'entitat de control competent.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

E4D5MV22
Num.

u

Text

1,000

Realització d'escomesa per a la xarxa el'ectrica i d'enllumenat.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EG7A1121

Num.
1

Text

2 zones

u

TOTAL Fórmula

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

14

TOTAL Fórmula

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

13

TOTAL Fórmula

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

3

12

TOTAL Fórmula

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

3

11

TOTAL Fórmula

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

3

10

35

1,000

Programador electrònic de tipus universal, amb cèlula fotolumínica per a control horari i segons la llum solar, de
230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives,
interval mínim de programació d'1 min, encastat
Tipus

[C]

[D]

2,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

1

01
10

E4D5MV23
Num.

u

Text

2,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
REG

Realització d'escomesa per a la xarxa de reg
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FJSCA1001111
Num.

u

Text

1,000

Subministrament i instal·lació de comptador per a xarxa de reg de 6000l/h, inclús p.p. de claus d'esfera, aixeta
de prova, vàlvula antiretorn i peces especials, totalment muntat i en perfecte funcionament.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
3

ED358F14
Num.

u

Text

C

2

FJSA2111
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud

Ancho

Altura

C

2

ED358F11
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

C

2

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

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
6

FJS51711
Num.
1
2
3
4
5

Text

m

TOTAL Fórmula

Pericó de 80x60x60 amb by-pass mestre 3´´ i vàlvula.
Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Programador elèctric Rainbird ESP-8 MC fins 8 estacions.
Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Pericó comptador de 100x60x40 cm.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

2

36

TOTAL Fórmula

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

Xarx Prim. Canonada PE (polietilè) 75 mm 10 atm baixa densitat alimentaria reg.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
1,360
1,450
16,480
12,840

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

1,360
1,450
16,480
12,840

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

6

1,000

Pàg.:
44,950 C#*D#*E#*F#

44,950
TOTAL AMIDAMENT

7

FJS51712
Num.

m

Text

77,080

Xarx Prim. Canonada PE 50 mm 10 atm. baixa densitat alimentària boques reg.
Tipus

1

C

2
3
4
5

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
1,150
1,450
62,340
1,000

Ancho

Altura

FJS51713
Num.

m

Text

C

2
3
4
5

65,940

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
18,960
14,310
19,750
16,800

Ancho

Altura

EFB24411
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Text

m

TOTAL Fórmula

18,960
14,310
19,750
16,800
TOTAL AMIDAMENT

9

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Xarx Sec. Canonada PE (de polietilè) 500mm, 10 atm. de baixa densitat alimentària reg.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,150
1,450
62,340
1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

37

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

69,820

Xarx Sec. Tub polietilè densitat baixa, d=20 mm, p=10 bar, connect.pressió (difusors).
Tipus

C

[C]

[D]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5,610
4,360
4,720
5,150
2,320
5,350
6,300
1,000
8,000
6,400
5,700
5,650
2,100
5,200
2,380
4,700
3,050
4,360
3,900
4,250
4,460
1,000
4,130
2,960
3,600
3,200
3,110

[E]

[F]

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

5,610
4,360
4,720
5,150
2,320
5,350
6,300
4,000
8,000
6,400
5,700
5,650
2,100
5,200
2,380
4,700
3,050
4,360
3,900
4,250
4,460
8,000
4,130
2,960
3,600
3,200
3,110

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

31

1,000
1,000
2,000

32
33

Pàg.:
2,250 C#*D#*E#*F#
2,610 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,250
2,610
1,000

37
38
39
40
41
42

TOTAL AMIDAMENT
10

EFB2MV12
Num.

m

Text

129,820

Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM distribució des de claus
Tipus

1

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

75,180
43,050
54,650
45,000
66,000

C

2
3
4
5
6

[E]

[F]

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

75,180
43,050
54,650
45,000
66,000

7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

TOTAL AMIDAMENT
11

EFB27411
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Text

m

38

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

283,880

Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM alimentació degoteig
Tipus

C

[C]

[D]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5,020
1,000
1,000
1,000
4,660
1,350
5,250
1,650

[E]

[F]

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

5,020
1,000
1,000
1,000
4,660
1,350
5,250
1,650

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

10

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Pàg.:

6,680
8,550
4,450
1,000
1,000
6,850
1,600
5,690
1,510
1,000
3,500
1,810
2,100
0,610
1,220
1,050
1,120
2,950
1,000

6,680
8,550
4,450
1,000
1,000
6,850
1,600
5,690
1,510
1,000
3,500
1,810
2,100
0,610
1,220
1,050
1,120
2,950
1,000
TOTAL AMIDAMENT

12

EFA1E311
Num.

m

Text

C

2
3
4
5
6
7

74,620

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
1,500
2,000
2,000
16,480
12,840
44,950

Ancho

Altura

EFA1MV23
Num.

m

Text

C

2
3
4
5

79,770

[C]

[D]

Unidades
1,000
1,000
1,000
1,000

44,950
3,000
5,000
2,000

[E]

[F]

Ancho

Altura

ED358F21
Num.

u

Text

1

C

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
FJS12011

u

54,950

[C]

3

15

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Pericó de 60x60x60cm, pas de calçada o de registre.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

44,950
3,000
5,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

14

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TUB PVC 110 MM protecció mangueres z pavimentades
Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,500
2,000
2,000
16,480
12,840
44,950
TOTAL AMIDAMENT

13

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Tub PVC 110 mm instal·lat per desguàs.
Tipus

1

39

TOTAL Fórmula

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

Boca de reg 1 1/2´´ dins portella i total. instal·lada.

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
16

FJSDR511
Num.

u

Text

C

2

FJSDR815
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

C

2

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

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
18

FJS41512
Num.

u

Text

C

2

FJS4MV55
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
43,000

Ancho

Altura

C

2

43,000 C#*D#*E#*F#
43,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
43,000

Ancho

Altura

FJSDR514
Num.

u

Text

43,000

Pericó 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1era i filtre de 300 micres i reductor de pressió de 10ATM a 0.5
ATM
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FJSDR512
Num.

u

Text

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FJS5A611

u

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

2,000

Pericó de 50x50x50 cm am desaigue i vàlvula racord plà manual de 1.1/4´´ per rentatge
Tipus

2

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

Protecció de difusor emergent, inclou material i col·locació
Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
19

TOTAL Fórmula

Difusor emergent Rainbird Serie Uni-Spray 10 cm.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

Pericó 100x50x50 cm amb by-pass sectorial doble de 1 1/2´´
Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
17

TOTAL Fórmula

Pericó de 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1 1/2´´
Tipus

1

40

5,000

Anell obert degotadors inserits 30cm, 3,5 l/h-Techline autocomp.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
23,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EN111511
Num.

u

Text

23,000

Vàlvula descàrrega automàtica 1/2´´ dins pericó Rainbird 16A-FPD
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
5,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED358F12
Num.

u

Text

5,000

Pericó vàlvules 60x60x60 cm.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EN314311
Num.

u

Text

3,000

Vàlvula de bola racord pla 1 1/2´´1 Pn 10 bars.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
3,000

Ancho

Altura

EN314312
Num.

u

Text

3,000

Vàlvula de bola racord pla 2 1/2´´1 Pn 10 bars.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
3,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

EG1B0711
Num.

u

Text

3,000

Armari polièster Himel PLD-85/00 amb sòcol.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED358F15
Num.

u

Text

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
29

EN314322

u

1,000

Connexió a quadre enllumenat públic Arelsa, model CITI-10R.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

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

28

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

27

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

26

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

41

TOTAL Fórmula

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

Pluviometre (sensor de pluja) ajustable de 2,3mm a 25,4 mm, amb anti-vandàlic estàndar.
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/09/21

Tipus

1

C

2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL AMIDAMENT
30

ED358F13
Num.

u

Text

C

2

EG380811
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

C

2
3
4

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

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000

Longitud
10,000
37,000
8,000

Ancho

Altura

FG22RG12
Num.

m

Text

55,000

Tub flexible corrugat Dn 150 mm
Tipus

1

C

2
3
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000
1,000
1,000

Longitud
30,000
2,000
44,000

Ancho

Altura

5

TOTAL AMIDAMENT
33

FG22TA11
Num.

m

Text

C

2

FJSB1215
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
19,000

Ancho

Altura

C

2

76,000 C#*D#*E#*F#
76,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

FJSBB217
Num.
1
2

Text

u

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

35

TOTAL Fórmula

Electrovàlvula de 1 1/2´´ Rainbird 150 PGA instal·lada per reg.
Tipus

1

Total
30,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
44,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
76,000

TOTAL AMIDAMENT
34

TOTAL Fórmula

Tub polietilè 40 mm sistema Techline amb degoter 30 cm-romaní.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
37,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

32

TOTAL Fórmula

Cond. coure RV 0,6/1,4x2,5 mm2 col. tub.
Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
31

TOTAL Fórmula

Pericó de 40x40x50 per reg. insta.electrica.
Tipus

1

42

2,000

Electrovàlvula de 1´´ Rainbird 100 PSB amb depurador pel degoteig.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
2,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

Total
2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

AMIDAMENTS

Data: 17/09/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
36

ED35MV56
Num.

u

2,000

Pericó per registre de desinfecció de xarxa de reg 40x40x40 cm.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED35MV66
Num.

u

1,000

Filtre d'aigua per a xarxa de reg, col·Locat abans de les electrovbàlvules i dins de la mateixa arqueta.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
4,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

ED35MV77
Num.

u

4,000

Previsió de sistema de cloració de reg, per al comptador de reg per aspersió.
Segons detalls de projecte.

Text

Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

1

01
11

EBA1SS11
Num.
1

Text

sis

Pa

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

38

TOTAL Fórmula

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

37

43

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ OBRA GASOMETRE MVC
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada per mesures de Seguretat i Salut. 2% del PEM
Tipus

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

EUR

PRESSUPOST

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

PRESSUPOST

Data: 17/09/21

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

Capítulo

00

NOTES GENERALS

1 F21QMV99

PA

NOTES GENERALS:

Pàg.:

0,00

0,000

1

0,00

Tots els elements desctrits en els amidaments inclouran el
subministrament dels materials i la col·locació/ instal·lació / muntatge
dels mateixos, així com els mitjans auxiliars, tant de maquinària com
de personal necessaris per a la seva correcta execució i per tal de
poder deixar la partida totalment acabada. També s'inclourà les feines
i materials necessaris per a deixar els elements que s'inclouen
correctament executats i acabats, encara que no s'indiquin ni es
detallin en aquests amidaments o en la documentació gràfica. (P - 99)
TOTAL

Capítulo

01.00

0,00

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

Capítulo

01

DEMOLICIONS

1 F2111414

ml

Demolició de mur de tancament d'obra del solar (P - 86)

3,90

353,870

1.380,09

2 F219020P

m2

Demolició de paviments asfàltics, amb compressor, inclús neteja i
retirada de runa a peu de càrrega, sense transport i amb p.p. de
mitjans auxiliars, mesurat sobre perfil. (P - 87)

5,36

2.036,615

10.916,26

3 F219MV01

m2

Demolició de paviment de llambordes situades sota paviment asfàltic,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió (P 91)

12,02

2.036,615

24.480,11

4 F2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 89)

12,02

682,834

8.207,66

5 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 88)

3,95

750,966

2.966,32

6 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 92)

15,02

1,000

15,02

7 F21QMV60

u

Retirada de pilona ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 97)

13,52

15,000

202,80

8 F21SE001

u

Desmuntatge de senyalització existent segons instruccions del
departament de viabilitat de l'ajuntament, inclús neteja i retirada de
runa a peu de càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars.
(P - 100)

70,06

5,000

350,30

9 F21SU001

u

Desmuntatge de pal de fusta, inclús neteja i retirada de runa a peu de
càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars. (P - 101)

50,99

4,000

203,96

10 F21QMV11

u

Retirada d'element de sanejament: embornal (P - 93)

10,53

8,000

84,24

11 F21QMV51

u

Retirada d'element de sanejament: interceptor (P - 96)

31,60

1,000

31,60

12 F21QMV12

u

Retirada de tapa de registre de sanejament en asfalt, inclús marc
encastat. (P - 94)

18,08

10,000

180,80

13 F21QMV13

u

Retirada tapa registre en vorera, inclús marc encastat. (P - 95)

13,71

12,000

164,52

14 F2R64237

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Esponjament previst : 20% (P - 109)

6,48

729,898

4.729,74

15 F21QMV70

PA

Retirada d'elements de fibrociment i desamiantització de les
canonades d'aigua potables existents, per a la seva posterior
substitució. Inclou la deposició i el cànon a abocador autoritzat (P - 98)

2.500,00

1,000

2.500,00

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

PRESSUPOST
TOTAL

Capítulo

Data: 17/09/21

Pàg.:

01.01

2

56.413,42

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

Capítulo

02

MOVIMENT DE TERRES

1 F2211111

m3

Excavació de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, inclús neteja i retirada de les terres a peu de
càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars. (P - 102)

2,45

60,840

149,06

2 E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 98% del PM
(P - 8)

1,11

5.436,261

6.034,25

3 F228A80F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98% PM (P - 108)

13,32

455,721

6.070,20

4 E2A14000

m3

Subministrament de terra d'aportació sense classificar (P - 9)

5,67

71,381

404,73

5 F221GA01

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la
superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix 1m de sol seleccionat, no cal fer aportació addicional. (P 103)

0,00

0,000

0,00

6 F221GA02

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la
superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix menys d'1m de sol seleccionat, cal retirar 35cm i fer
aportació addicional de 35 cm de sòl seleccionat E2.
Amidament: 4.150 m2 * 0.35 (P - 104)

46,94

483,140

22.678,59

7 F221GA03

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la
superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix sòl tolerable, cal retirar 40 cm i fer aportació addicional de
40 cm de sòl seleccionat E2; o retirar 50 cm i fer aportació addicional
de 50 cm de sòl adapatat.
Amidament: 4.150 m2 * 0.40 o 0.50 (P - 105)

51,10

0,000

0,00

8 F221GA04

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent a tota la
superfície de la parcel·la de sol + regularització.
Si existeix reblert, cal retirar 100 cm i fer aportació addicional de 100
cm de sòl seleccionat.
Amidament: 4.150 m2 * 1,00 (P - 106)

101,04

0,000

0,00

9 F221MV02

m3

Transport i deposició de residus, procedents de moviment de terres i
enderrocs, amb un esponjament del 35%, a abocador. Inclou cànon de
deposició (P - 107)

309,20

60,800

18.799,36

10 E2RA8E00

TN

Transport i Deposició controlada de residus d'obra a centre de selecció
i transferència de residus barrejats, procedents de construcció o
demolició, amb codi segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

11,00

248,000

2.728,00

TOTAL

Capítulo

01.02

56.864,19

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

Capítulo

03

PAVIMENTS

1 2951MV01

m2

Ferm flexible tipus Ia de secció estructual IMD 2000 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 16 cm, amb capa de
trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja
d'11cm d'aglomerat asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de 40cm de
tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u i
capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa
de trànsit.
(P - 3)

36,84

410,000

15.104,40

EUR
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PRESSUPOST

Data: 17/09/21

Pàg.:

3

2 2952MV02

m2

Ferm flexible tipus Ib de secció estructual IMD 3100 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 57 cm, amb capa de
trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, primera capa
intermitja de 8cm d'aglomerat asfàltic S-20 d'àrid caliç, segona capa
intermitja de 12cm d'aglomerat asfàltic G-25 d'àrid caliç sobre base de
40cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre
tot-u i capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i
capa de trànsit.
(P - 6)

41,51

295,400

12.262,05

3 2951MV03

m2

Ferm flexible tipus Ic de secció estructual IMD 1170 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 15 cm, amb capa de
trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja
d'10cm d'aglomerat asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de 35cm de
tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u i
capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa
de trànsit.
(P - 4)

33,59

306,000

10.278,54

4 2951MV04

m2

Ferm flexible tipus II de secció estructual format per capa de trànsit de
5cm d'aglomerat asfàltic D-12 d'àrid granític, sobre base de 35cm de
tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u i
capa intermitja. (P - 5)

17,50

369,000

6.457,50

5 F9B1UM80

m2

Paviment tipus 02 de llamborda de formigó bicapa semisec prensat de
10 cm de gruix, model Palma de la casa Escofet, amb acabat
fotocatalític repercussió de 50 u/m2 aproximadament, llit d'ull de
perdiu de 5 cm i reblert de juntes amb sorra, col.locat. (P - 120)

46,88

1.429,583

67.018,85

6 F9B1UM90

m2

Paviment tipus 03 de llamborda de formigó bicapa semisec premsat de
10 cm de gruix, model Palma de la casa Escofet, amb acabat
fotocatalític , repercussió de 45 U/m2 aproximadament, llit d'ull de
perdiu de 5 cm i reblert de junts amb sorra, col.locat amb junta
parcialment oberta tal i com s'indica en el plànol UR10.2 de paviments.
(P - 121)

95,88

384,350

36.851,48

7 F9F1MVC2

m2

Paviment tipus 04 de panot de morter de 9 pastilles de 16x16x4 cm.
sobre llit de morter de 3cm. Inclou formació de vorades. (P - 122)

50,13

836,715

41.944,52

8 F9F1MVC4

m2

Paviment tipus 05 de peces panot de 4 ratlles, de senyalització tàctil
sobre llit de morter de 3m. Inclou formació de vorades. (P - 124)

39,18

75,290

2.949,86

9 E9G10317

m2

Paviment tipus 06 de solera de formigó armat sense additius
HM-20/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
remolinat mecànic. Inclòu malla electrosoldada de 8 mm de 20x20cm i
l'amina de polietilè de 400 galga sota la solera. (P - 33)

35,05

152,060

5.329,70

10 F9F1MVC3

m2

Paviment tipus 12 de peces de formigó prefabricat amb acabat
abotonat amb 16 botons per peça,per a senyalització tàctil sobre llit de
morter de 3cm. Inclou formació de vorades. (P - 123)

39,86

319,344

12.729,05

11 F9651210

m

D-5 (4) Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 112)

23,70

805,290

19.085,37

12 F991MV13

u

Escocell tipus Brico A68 Rodó de Fundició Ductil Benito de un aro de
fundició Ø160cm interior, col·locat amb fonament i anellat de formigó.
Es col·locarà làmina antiarrels amb estries de 60cm de fondària. (P 117)

206,00

10,000

2.060,00

13 E9G1MV15

m2

Llosa per a paviment de 15cm de formigó sense additius
HM-20/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat,
amb fibres antifissures, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual i làmina de polietilè de
400 galga sota la solera. (P - 34)

31,25

407,091

12.721,59

14 E9G1MV55

m2

REFORÇ DE PAVIMENT: Increment per fer solera de 22cm enlloc de
15 i col·Locar panot de 8cm enlloc de 4cm (P - 35)

31,25

418,000

13.062,50

15 F931201J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 111)

25,58

845,453

21.626,69

EUR
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PRESSUPOST

Data: 17/09/21

Pàg.:

4

16 F923S312

m3

Subbase granular amb àrid procedent de matxuca amb un grau de
compactació del 95% de proctor normal inclosa càrrega i transport a
interior d'obra. (P - 110)

13,49

1.031,158

13.910,32

17 F96AMV11

m

E2a Pletina metàl.lica galvanitzada secció 200x10mm, elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural (P - 115)

43,64

343,940

15.009,54

18 F96AMV31

m

E2b Pletina metàl.lica galvanitzada secció 300x10mm, elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural (P - 116)

54,51

74,685

4.071,08

19 E7J51119

m

Segellat de juntes entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb segellat bituminós d'aplicació en calent, prèvia
preparació específica de la superfície. (P - 31)

6,97

101,520

707,59

20 F966MV16

m

Vorada tipus Fiol recte escairada de formigó prefabricat tipus Fiol de la
casa I.C.A. o equivalent, de 20x40x100cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 114)

61,40

66,420

4.078,19

21 F965MV17

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 113)

23,70

225,110

5.335,11

22 FRB50314

m

Formación de graons d'escala amb totxana doble amb morter de
ciment CEM II/B-P 32,5 N i sorra de riu 1/6, inclús replainteig i neteja.
(P - 169)

13,26

26,000

344,76

23 F9V10315

m2

Llosa de peces de pedra calcària per a formació de graons d'escala,
arenada, de 60 mm de gruix, col.locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 125)

134,14

6,600

885,32

24 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 90)

4,87

66,500

323,86

25 M21BMV01

m2

Eliminació de capa superior de mescla bituminosa, mitjançant fressat,
per connectar l'asfalt nou amb el vell. (P - 178)

13,69

126,700

1.734,52

26 F9B1GA99

m2

Paviment tipus Terana, col·Locat amb morter sobre llit de formigó. (P 119)

92,88

12,150

1.128,49

27 L9VZR120

m

Subministrament i col·Locació de tira de carborúndum antilliscant
sobre graó d'escala d'amplària superior a 1,5 m (P - 177)

4,47

17,500

78,23

TOTAL

Capítulo

01.03

327.089,11

Obra
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Capítulo

04

MURS, DIVISÒRIES I BARANES

1 E3151111

m3

Formigó en masa HM-20 N7mm2, consistència plàstica, Tmàx.20mm,
per a ambient normal, el.laborat en central, per a neteja i anivellament
del fons de fonaments, inclús abocat i col.locació. (P - 11)

70,28

4,927

346,27

2 1351CH51

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

179,43

19,708

3.536,21

3 E4D21111

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist. (P - 14)

22,22

112,518

2.500,15

4 E32515D4

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm i abocat amb bomba (P - 12)

95,72

22,503

2.153,99

5 E32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 13)

1,24

1.426,656

1.769,05

EUR
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6 EB151111

m

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà de secció circular Diam
5cm, pletines de fixació a solera o mur, cada 120 a 150 cm i marc
perimetral secció 4x2cm i muntants circulars de Diam 1cm amb un
espaiat inferior a 10cm. (P - 36)

238,28

18,865

4.495,15

7 EB15MV12

m

Doble passamà de secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a
parament cada 120 a 150 cm. (P - 37)

43,10

22,605

974,28

8 EB15MV13

m

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà a banda i banda de
secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a solera o mur, cada 120
a 150 cm i marc perimetral secció 4x2cm i muntants circulars de Diam
1cm amb un espaiat inferior a 10cm. (P - 38)

256,78

14,355

3.686,08

9 17951113

m2

Impermeabilització de murs per la cara amb contacte amb el terreny,
formada per: imprimació asfàltica, Impridan 100; làmina asfàltica de
oxiasfalt, Esterdan 40 plàstic, (tipus LO-40-FP), totalment adherit al
mur amb bufador; llàmina drenant Danodren 700 plus, fixada
mecànicament al soport. (P - 2)

16,86

56,259

948,53

10 K7881114

m2

Pintura impermeabilitzant especial, tipus PROTEC a jardinera, inclús
neteja de superfície, mà d'imprimació, 3 capes de pintura i armadura
geotèxtil intermitja, i p.p. de mitjans auxiliars, petit material, neteja,
repassos, segons NTE-RPP. (P - 174)

9,15

56,259

514,77

11 K7881115

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans. (P - 175)

9,15

56,259

514,77

12 K7881116

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color a
definir per D.F. (P - 176)

4,31

56,259

242,48

13 FR9AUA12

u

Porta per a la tanca tubular metàl·Lica de 1,5m d'ampla formada per
pals verticals i trams horitzontals, segons indicacions de la DO.
Inclou frontisses d'acer inoxidable i tanca automàtica de seguretat per
bloquejar la porta. (P - 168)

235,03

4,000

940,12

14 E89B5AJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 32)

22,36

133,154

2.977,32

TOTAL

Capítulo

01.04

25.599,17

Obra
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Capítulo

05

MOBILIARI URBÀ

1 FQ11HA11

u

Subministrament i col·Locació de Banc neoliviano de Santa i cole de
fusta d'iroko tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer
inoxidable de 175 cm de llargària, amb suport de ferro GG.20, i
fonament formigonat. (P - 146)

755,85

16,000

12.093,60

2 FQ11H311

u

Subministrament i col·Locació de Banc Neoliviano de Santa i Cole
fusta d'iroko tracatada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer
inoxidable, de 55 cm de llargària, amb suport de fosa de ferro GG.20 i
fonament formigonat. (P - 145)

142,44

11,000

1.566,84

3 FQ42MV50

ut

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació prohibit gossos
sense lligar amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP. (P - 153)

85,00

4,000

340,00

4 FQ42MV51

ut

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació prohibit trepitjar
gespa amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP. (P - 154)

85,00

3,000

255,00

5 FR9AUA11

m

Subministrament i col·Locació de Tanca de tubs metàl·lics
semicirculars formada per tubs de 42mm, disposats segons plànol
UR11.7, amb obertures per a col·Locar 4portes d'accés, inclòs p.p. de
fonaments amb morter MH-20 per l'ancoratge de la tanca. (P - 167)

105,90

71,340

7.554,91

6 FQ42MV31

ut

Subministrament i col·Locació de Cartell indicació zona infantil
col·Locat amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP. (P - 152)

85,00

1,000

85,00

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

PRESSUPOST
7 FQ213111

u

Data: 17/09/21
Subministrament i col·Locació de Paperera de la casa Fundición Ductil
Benito del tipus PA600 circular60, inclòs ancoratge i elements auxiliars
per la seva total instal.lació.

Pàg.:

6

121,97

11,000

1.341,67

La paperera serà del Tipus Circular60 PA600 de la casa Fundició
dúctil Benito amb les seguents carateristiques: -Capacitat: 70 llitres
- Material: Planxa d'acer zincat i protegida amb una capa de poliester
al forn. Color gris oxiron.
- Suport: Tubular rodó de diam 40mm i gruix 2mm, se li realitzarà a
la seva part superior una perforació de 17mm per a la instal.lació del
xip.
- La paperera serà extraible i tornara a la seva posició original
(perpendicular al paviment) després de qualsevol operació amb ella.
Per assegurar que la paperera no sigui treta per qualsevol persona,
s'ha de assegurar la seva extracció mitjançant una clau triangular.
- La paperera haurà de ser basculant i portar un sistema per al seu
volteig, de tal manera que aquest sigui unicament mitjançant el
desbloqueig d'una pinça de forma manual, que tornarà a la seva
posició original quan s'acabi l'operació, per assegurar que al finalitzar,
la paperera torna a la seva posició original.
- La cistella haurà d'estar coronada per un tubular de 20mm i
d'espesor 2mm.
- La cistella haurà d'estar realitzada amb un gruix de 2mm i tindrà
perforacions de ?5mm, entre les zones que es deixaranllises,
compreses:
- 6cm per sota del límit superior
- 6cm per sobre del límit inferior
deixant una zona central llisa de 16.5cm, on es posarà l'escut de la
Ciutat de Terrassa troquelat per ambdues cares de la paperera.
- La base de la paperera haurà de ser d'un gruix de 3mm i tindrà
quatre perforacions per a desguàs de 8 mm.?
- L'ancoratge al terra es realitzarà mitjançant carteles soldades a 6,
que tindran perforacions de 14mm per cargolar en el paviment. la
subjecció es realitzarà amb 4 perns d'expansió.?- L'alçada total no
haurà de superar els 895mm i l'amplada de la mateixa no pasarà dels
525mm.
- La paperera haura de ser entregada amb el xip que la C.U.L.P.D.B.
subministrarà al contractista. La seva instal.lació cumplirà els requisits
que la C.U.L.P.D.B. (P - 150)
8 FQ312411

u

Subministrament i col·Locació de Font tipus Dual de Fundición Ductil
Benito mod. UM540I de 1010 cm d'alçada totalment instal·lada fixada
mitjançant cargols d'acer inoxidable. Inclou formació de fonamentació
de base.
(P - 151)

1.584,93

1,000

1.584,93

9 FQ14P111

u

Subministrament i col·Locació de Taula taburet tipus Prat d'Escofet de
formigó armat color gris granític polit i hidrofugat anclat mitjançant
tornilleria d'acer inoxidable segons composició de projecte.
C.Amid: Cada ut conté 1 taula i 4 tamburets.

1.194,84

3,000

3.584,52

755,85

28,000

21.163,80

CARATERISTIQUES:
MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític
ACABAT: exterior: polit i hidrofugat
interior: sortit de motllo i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorat amb cargols
PES: 115kg / 290kg
PALET: 100x100 (P - 149)
10 FQ11HA12

u

Subministrament i col·Locació de Hydra Banc de la casa Escofet de
formigó armat color girs granític decapat e hidrofugat anclat amb
cargols d'acer inoxidable de diam. 40 mm cada 60 cm col.locació
segons indicacions del fabricant inclosa p.p. de base de formigó.

EUR
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CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític/beige
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorar amb cargols
(P - 147)
11 FQ11HA13

u

Subministrament i col·Locació de Aparcament de bicicletes model
Raval d'Escofet, anclat amb cargols d'acer inoxidable de diam. 40 mm
cada 60 cm col.locació segons indicacions del fabricant inclosa p.p. de
base de formigó.

755,85

6,000

4.535,10

CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó UHPC
COLOR: gris granític/beige/ negre
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: encastat (P - 148)
12 FQAE6211

u

M1- Subministrament i muntatge de joc infantil Cabana + tronc +
tobogan
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU (P - 157)

8.223,65

1,000

8.223,65

13 FQABH312

u

M1-M5- Subministrament i muntatge de joc infantil de 1 tronc REF
6.51020 de BDU
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU (P - 156)

138,00

15,000

2.070,00

14 FQAE6212

u

M2- Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Grua giratoria +
taula quadrada
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU (P - 158)

3.697,25

1,000

3.697,25

15 FQAB4411

u

M4- Subministrament i col·Locació de Gronxador Niu de BDU REF
6.14500
Inclou tots els elements necessaris segons instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca BDU (P - 155)

4.450,50

1,000

4.450,50

16 FQAT6111

u

M6- Subministrament i muntatge de taula de Ping-Pong tipus VMOTC
de fundició dúctil Benito. Inclou base i fixació mecànica segons
indicació del producte totalment instal.lada mitjançant potes
d'ancoratge al paviment suport.

1.471,12

2,000

2.942,24

1.200,00

1,000

1.200,00

(P - 159)
17 E4D5MV33
TOTAL

u

Capítulo

Realització d'escomesa per a la xarxa de d'AFS (P - 29)
01.05

76.689,01

Obra
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Capítulo

06

SENYALITZACIO

1 EBB11311

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. (P - 51)

51,17

2,000

102,34

2 EBB11212

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, circular de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. (P - 50)

43,31

8,000

346,48

3 EBB11112

u

Subministrament i col·Locació de Placa triangular per a senyals de
trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb

42,51

14,000

595,14

EUR
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pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 49)
4 EB93B011

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, ´´excepte accés garatge´´. Segons plànol de projecte (P 39)

169,63

1,000

169,63

5 EB93B012

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, ´´Horaris d'estacionament´´ per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.segons plànols de projecte. (P - 40)

169,63

2,000

339,26

6 EB93B015

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, ´´Zona de prioritat per a vianants´´ per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.segons plànols de projecte. (P - 42)

171,72

3,000

515,16

7 EB93B013

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, rectangular, de 50x20cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. (P - 41)

169,63

1,000

169,63

8 EHZ1U011

m

Subministrament i col·Locació de Suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat de 3 m
d'alçària. (P - 79)

21,62

18,000

389,16

9 1351CH51

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

179,43

18,000

3.229,74

10 EBA31112

ut

Pintat sobre paviment de lletres d'1,8 a 2,4 m amb pintura antilliscant
de doble component amb microesferes trencades de vidre, amb
màquina d'accionament manual. (P - 47)

17,66

8,000

141,28

11 EBA24131

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm
d'amplària, amb pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb mitjants manuals (P - 45)

4,43

208,000

921,44

12 EBA27131

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm
d'amplària, amb pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb mitjants manuals (P - 46)

5,32

8,000

42,56

13 EBA1E131

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb mitjans manuals (P - 43)

3,00

29,500

88,50

14 EBA31131

ut

Pintat sobre paviment de triangles canvi nivell amb pintura pintura
antilliscant de doble component amb microesferes trencades de vidre,
amb màquina d'accionament manual. (P - 48)

17,66

30,000

529,80

15 M21BMV05

m2

Eliminació de línies de senyalització existents, mitjançant fressat. (P 179)

3,42

45,000

153,90

TOTAL

Capítulo

01.06

7.734,02

Obra
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Capítulo

07

CLAVEGUERAM

1 EFA29511

m

Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal
amb perfil rigid nervat exteriorment, embolcallat amb formigó de
resistència de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locatal fons de la rasa. (P - 72)

33,65

188,470

6.342,02

2 EFA26512

m

Tub de polietilè de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal
amb perfil rigid nervat exteriorment, embolcallat amb formigó de
resistència de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locatal fons de la rasa. (P - 71)

12,92

116,300

1.502,60

3 FD559111

m

Connexió a clavegueram des d'embornal . Canonada de polietilè
secció circular de dIAM 300mm (P - 126)

50,57

69,000

3.489,33

4 ED5EAL11

m

Canal de recollida d'aigua de la casa ´´Función Dúctil Benito´´ amb
referència del fabricant PC30, o equivalent, amb canal i reixa de fosa
C-250 de dimensions exteriors 750x360x300mm i amplada interior de
la canal de 235mm, col.locada amb fonament de formigó H-150,
segons prescripcions del fabricant, totalment anivellada amb el
paviment i amb la pendent necessària per l'evacuació de les aigües de
pluja en tot el seu recorregut.

208,85

43,710

9.128,83

EUR
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(P - 64)
5 ED5A1500

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 63)

6,95

278,770

1.937,45

6 FD5J4F08

u

Caixa per a embornal sifònica, prefabricada de plàstic amb sifò
desmuntable per a netejar, de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Tapa-reixa articulada ,odel ´´solo´´ de EJ. (P - 127)

78,35

23,000

1.802,05

7 ED35MV01

u

Adaptació de les sortides pluvials de les façanes existens consitent en
tallar el tub actual a la cota de vorera i empalmar un nou tub fins a
col·lector municipal. El diàmetre del tub s'adaptarà a l'existent. (P - 59)

250,00

14,000

3.500,00

8 ED351B11

u

Pericó de mides 40x40x40cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm amb morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a protecció dels extrems de tirada d'instalacions d'un tram, inlcús
p.p. de domolició del mateix pericó per a continuació de la instal.lació,
elements necesaris la corecte unió dels dos trams, totalment estanc,
mitjans auxiliars i petit material. Tapa de forja de C-250 (P - 52)

67,89

14,000

950,46

9 2DB1MV26

u

Pou circular de registre tipus D, per a tub circular Diam <500/400, amb
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 15 cm de maó
massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa tipus ´´Solo´´ de Norinco per a pou de
registre, abatible, segons norma UNE-EN 124
Inclou la col·Locació de 8 graons de polipropilè de diàmetre 12mm
d'accés al pou de registre fixats amb resina.
Tapa de forja de C-250 (P - 7)

1.291,99

8,000

10.335,92

10 ED755311

Pa

Partida Alçada per a reparació dels elements de clavegueram existents
que quedin afectats per les obres del pressent projecte, tals com
pericons o trams de xarxa. La previssió del pressupost per a la
reparació dels elements que no es contemplen en el present projecte i
que el seu deteriorament no sigui causat per la obra, no es considera
en aquesta partida ni en el projecte en general. (P - 65)

812,76

1,000

812,76

11 ED755313

Pa

Revisió i comrpovació amb assajos realaitzats per entitat de control de
qualitat externa, de l'estat final de la instal.lació de sanejament un cop
finalitzada:

4.014,56

1,000

4.014,56

- Incloure proves d'estanquitat de la xarxa de clavagueram d'aire
(recomanable) o aigua.
- Incloure neteja de xarxa amb equips d'alta pressió, amb aspiració i
extracció de residus, i es comprovaran tots aquells element
accessibles.
- Incloure inspecció de la xarxa i canalitzacions mitjançant càmera de
TV prèvia a la recepció de l'obra i posada en marxa del servei.
completar la partida ed755313 d'inspeccio de la xarxa
(P - 66)
12 ED755314

Pa

Connexionat de la xarxa de sanejament als pous existents. (P - 67)

2.800,86

2,000

5.601,72

13 GN8LMV44

u

Vàlvula clapeta antirretorn DN110 model Ecodren, de 10 bar de
pressió nominal , cos de polietilè i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat
FPM, muntada enterrada. (P - 171)

242,67

1,000

242,67

14 ED75MV22

Pa

Cates per a la localització de serveis existents, realitzades a màquina
o a mà en funció del servei i la seva possible incidència. Inclou els
mitjans auxiliars necessaris. (P - 68)

300,00

8,000

2.400,00

TOTAL

Capítulo

01.07

52.060,37

Obra
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Capítulo

08

AJARDINAMENT

1 FR436416

u

Subministrament i plantació de Paulownia tormentosa, de 35/40 cm de
perímetre de tronc, produït a viver acreditat amb la certificació
MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà d'anar identificada
mitjançant microxip de forma que es garantitzi la traçabilitat de la

150,00

11,000

1.650,00

EUR
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mateixa durant tot el procés, des de la selecció a viver fins a l'entrega
a obra, de SANTA&COLE FORESTAL, inclosa esmena de terreny en
cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels. (P 162)
2 FR439437

u

Subministrament i plantació de Jacaranda mimosifolia de mides més
grans del mercat, de perímetre de 10 a 12 cm, en, inclosa esmena de
terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels. (P - 163)

48,22

8,000

385,76

3 FR43D411

u

Subministrament i plantació de Lagerstroemia indica de mides més
grans del mercat, de perímetre de 12 a 14 cm, inclosa esmena de
terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels. (P - 164)

153,37

2,000

306,74

4 FR45C611

u

Subministrament i plantació de Tipuana tipu (T. speciosa) de mides
més grans del mercat, de perímetre de 18 a 20 cm, inclosa esmena
de terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels. (P - 165)

134,91

5,000

674,55

5 FR433616

u

Subministrament i plantació de Gleditsia triacanthos f.inermis, de 35/40
cm de perímetre de tronc, produït a viver acreditat amb la certificació
MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà d'anar identificada
mitjançant microxip de forma que es garantitzi la traçabilitat de la
mateixa durant tot el procés, des de la selecció a viver fins a l'entrega
a obra, ref. GLI35CN de la sèrie Gleditsia triacanthos f.inermis de
SANTA&COLE FORESTAL, inclosa esmena de terreny en cas
necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta antiarrels. (P - 161)

285,00

10,000

2.850,00

6 FQBA1210

u

Protecció d'arbres, de 2m de diàmetre, amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre
cargols (P - 160)

89,80

36,000

3.232,80

7 E7B111L0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 30)

5,10

676,120

3.448,21

8 ER3PMV12

m3

Paviment 09.2 d'aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria
alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals. (P - 84)

118,47

46,440

5.501,75

9 F9A1UA10

m3

Subministrament i extesa de Paviment tipus 08 de sorra de Santa
Coloma
amb
encintat
perimetrall,
de
40cm
d'espessor,estesa+picon.100%PM (P - 118)

27,54

248,848

6.853,27

10 ER4AL411

u

Subministrament i plantació de Paviment 09 del tipus Rosmarinus
Prostrata (romaní) inclosa esmena del terreny en cas necessari,
adobat i primer reg.
9ut's m2 (P - 85)

3,51

633,600

2.223,94

11 FR74MV01

m2

Subministrament i col.locació de paviment tipus 10 consistent en
barreja de Festuca arundianaceae, amb un 10% de lolium peremme i
un 5% de Poa pratensis (gespa), incloent el reperfilat, la sembra i la
cobertura en llavor, inclosa p.p. de medis auxiliars, acopi i neteja final
d'obra, (P - 166)

15,00

394,000

5.910,00

12 K6AAMV11

m

Tanca fixa, per la zona arbustiva, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb
barilles clavades i fixat amb formigó, amb el desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un any després d'acabades les obres. (P - 172)

4,62

119,900

553,94

13 K6AAMV12

m

Tanca fixa, per la zona de gespa, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,

3,67

31,000

113,77
EUR
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bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb
barilles clavades i fixat amb formigó, amb el desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un cop arreli la gespa. (P - 173)
14 FRZ8MV01

TOTAL

m3

Capítulo

Subministrament i col·locació desòl estructural per a arbrat, consittent
en 1m3 de graves d'arestes vives de 4-6cm sense fins, barrejat amb
0,2m3 de terra vegetal (P - 170)

35,00

54,000

01.08

1.890,00

35.594,73

Obra

01
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Capítulo

09

ENLLUMENTAT EXTERIOR

1 E4D5DR05

u

Subministrament i instal·lació d'electrificació exterior des de la CGP
de l'urbanització fins a cada un dels punts d'enllumenat públic
instal·lats. Inclou CGP subquadres, comptadors, les mangueres, el
cablejat de coure segons normatiba aplicable, pericons d'enllumenat
(60cm pels creuaments i 40cm per la resta), així com la formació de
l'armari de control d'acer inox i claus JIS i tots els treballs i materials
de connexió necessaris per deixar tota la xarxa funcionant. Inclou
detectors lumínics en cas de requerir-se. Tot segons plànosl de
projecte.
L'electrificació de l'enllumenat exterior inclou l'excavació, el cable de
coure, el corrugat, la xarxa de terres, els cablejats, les arquetes i tots
els elements necessaris per a la correcta instal·Lació i legalització de
la instal·lació. (P - 15)

5.200,00

1,000

5.200,00

2 E4D5MV01

u

1- Subministrament i instal·lació de columna´´O GROVE´´ DE 8m
d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8)
C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 16)

2.007,25

3,000

6.021,75

3 E4D5MV02

u

2.1- Fase 1: Subministrament i instal·lació punt de columna´´O
GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4
C CI RL (CLO8) C-PROTEC.

2.007,25

2,000

4.014,50

ES PREVEURÀ SUFICIENT ESTESA DE ABLEJAT PER A EN
FASE 2 ·LOCAR LUMINÀRIA PENJADA A LA FAÇANA DE L'EDIFICI.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 17)
4 E4D5MV03

u

2.2- Fase 2: Substitució de fanal amb columna per lluminària fixada a
la façana tipus NEOS-2 (SAP-100W) DE SOCELEC A 7m, amb
llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 18)

2.007,25

2,000

4.014,50

5 E4D5MV04

u

3- Subministrament i instal·lació de Columna´´O GROVE´´ DE 8m
d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8)
C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 19)

2.007,25

5,000

10.036,25

6 E4D5MV05

u

4- Substitució de columna actual per llumenera RLI 4 L043 AMA1 G
FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC. EN SOPORTE EXISTENTE.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 20)

2.007,25

4,000

8.029,00

7 E4D5MV06

u

5- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 9´´ DE 9m
d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI
RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i

2.007,25

2,000

4.014,50

EUR
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ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 21)
8 E4D5MV07

u

6- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 10´´ DE 10m
d'alçada d'Escofet amb 2 llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI
RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 22)

2.007,25

1,000

2.007,25

9 E4D5MV08

u

7 - Subministrament i instal·lació de columna´´FUL 12´´ DE 12m
d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI
RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 23)

2.007,25

2,000

4.014,50

10 E4D5MV09

u

8 - Subministrament i instal·lació de columna ´´O GROVE´´ DE 8m
d'alçada amb llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8)
C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 24)

2.007,25

5,000

10.036,25

11 E4D5MV10

u

9 -Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL 10´´ DE 10m
d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI
RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució, fonamentació i
ancoratges necessaris per a la seva correcta col·locació. (P - 25)

2.007,25

1,000

2.007,25

12 E4D5MV21

u

Legalització de la instal·Lació elèctrica i d'enllumentat realitzada per
tècnic, visat de la mateixa i validació de l'entitat de control competent.
(P - 26)

550,00

1,000

550,00

1.200,00

1,000

1.200,00

78,36

2,000

156,72

13 E4D5MV22

u

Realització d'escomesa per a la xarxa el'ectrica i d'enllumenat. (P - 27)

14 EG7A1121

u

Programador electrònic de tipus universal, amb cèlula fotolumínica per
a control horari i segons la llum solar, de 230 V, amb contactes de
sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a
càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat
(P - 78)

TOTAL

Capítulo

01.09

61.302,47

Obra
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10

REG

1 E4D5MV23

u

Realització d'escomesa per a la xarxa de reg (P - 28)

1.200,00

1,000

1.200,00

2 FJSCA1001111 u

Subministrament i instal·lació de comptador per a xarxa de reg de
6000l/h, inclús p.p. de claus d'esfera, aixeta de prova, vàlvula
antiretorn i peces especials, totalment muntat i en perfecte
funcionament. (P - 140)

1.119,80

1,000

1.119,80

3 ED358F14

u

Pericó comptador de 100x60x40 cm. (P - 56)

118,14

1,000

118,14

4 FJSA2111

u

Programador elèctric Rainbird ESP-8 MC fins 8 estacions. (P - 137)

814,01

1,000

814,01

5 ED358F11

u

Pericó de 80x60x60 amb by-pass mestre 3´´ i vàlvula. (P - 53)

386,83

1,000

386,83

6 FJS51711

m

Xarx Prim. Canonada PE (polietilè) 75 mm 10 atm baixa densitat
alimentaria reg. (P - 133)

11,52

77,080

887,96

7 FJS51712

m

Xarx Prim. Canonada PE 50 mm 10 atm. baixa densitat alimentària
boques reg. (P - 134)

7,41

65,940

488,62

8 FJS51713

m

Xarx Sec. Canonada PE (de polietilè) 500mm, 10 atm. de baixa
densitat alimentària reg. (P - 135)

7,41

69,820

517,37

9 EFB24411

m

Xarx Sec. Tub polietilè densitat baixa, d=20 mm, p=10 bar,
connect.pressió (difusors). (P - 73)

3,22

129,820

418,02

10 EFB2MV12

m

Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM distribució des de claus (P - 75)

6,39

283,880

1.813,99

EUR

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

PRESSUPOST
11 EFB27411

m

Data: 17/09/21
Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM alimentació degoteig (P - 74)

Pàg.:
6,39

74,620

13
476,82

12 EFA1E311

m

Tub PVC 110 mm instal·lat per desguàs. (P - 69)

8,22

79,770

655,71

13 EFA1MV23

m

TUB PVC 110 MM protecció mangueres z pavimentades (P - 70)

8,22

54,950

451,69
1.447,76

14 ED358F21

u

Pericó de 60x60x60cm, pas de calçada o de registre. (P - 58)

361,94

4,000

15 FJS12011

u

Boca de reg 1 1/2´´ dins portella i total. instal·lada. (P - 130)

121,54

2,000

243,08

16 FJSDR511

u

Pericó de 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1 1/2´´ (P - 141)

88,44

2,000

176,88

17 FJSDR815

u

Pericó 100x50x50 cm amb by-pass sectorial doble de 1 1/2´´ (P - 144)

214,41

1,000

214,41

18 FJS41512

u

Difusor emergent Rainbird Serie Uni-Spray 10 cm. (P - 131)

34,10

43,000

1.466,30

19 FJS4MV55

u

Protecció de difusor emergent, inclou material i col·locació (P - 132)

55,00

43,000

2.365,00

20 FJSDR514

u

Pericó 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1era i filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10ATM a 0.5 ATM (P - 143)

73,86

2,000

147,72

21 FJSDR512

u

Pericó de 50x50x50 cm am desaigue i vàlvula racord plà manual de
1.1/4´´ per rentatge (P - 142)

123,96

5,000

619,80

22 FJS5A611

u

Anell obert degotadors inserits 30cm, 3,5 l/h-Techline autocomp. (P 136)

8,08

23,000

185,84

23 EN111511

u

Vàlvula descàrrega automàtica 1/2´´ dins pericó Rainbird 16A-FPD (P 80)

22,56

5,000

112,80

24 ED358F12

u

Pericó vàlvules 60x60x60 cm. (P - 54)

108,53

3,000

325,59

25 EN314311

u

Vàlvula de bola racord pla 1 1/2´´1 Pn 10 bars. (P - 81)

54,08

3,000

162,24

26 EN314312

u

Vàlvula de bola racord pla 2 1/2´´1 Pn 10 bars. (P - 82)

137,26

3,000

411,78

27 EG1B0711

u

Armari polièster Himel PLD-85/00 amb sòcol. (P - 76)

354,97

1,000

354,97

28 ED358F15

u

Connexió a quadre enllumenat públic Arelsa, model CITI-10R.
(P - 57)

124,22

1,000

124,22

29 EN314322

u

Pluviometre (sensor de pluja) ajustable de 2,3mm a 25,4 mm, amb
anti-vandàlic estàndar. (P - 83)

64,52

1,000

64,52

30 ED358F13

u

Pericó de 40x40x50 per reg. insta.electrica. (P - 55)

103,69

1,000

103,69

31 EG380811

m

Cond. coure RV 0,6/1,4x2,5 mm2 col. tub. (P - 77)

4,36

55,000

239,80

32 FG22RG12

m

Tub flexible corrugat Dn 150 mm (P - 128)

6,72

76,000

510,72

33 FG22TA11

m

Tub polietilè 40 mm sistema Techline amb degoter 30 cm-romaní. (P 129)

1,73

76,000

131,48

34 FJSB1215

u

Electrovàlvula de 1 1/2´´ Rainbird 150 PGA instal·lada per reg. (P 138)

74,05

2,000

148,10

35 FJSBB217

u

Electrovàlvula de 1´´ Rainbird 100 PSB amb depurador pel degoteig.
(P - 139)

172,07

2,000

344,14

36 ED35MV56

u

Pericó per registre de desinfecció de xarxa de reg 40x40x40 cm. (P 60)

101,93

1,000

101,93

37 ED35MV66

u

Filtre d'aigua per a xarxa de reg, col·Locat abans de les
electrovbàlvules i dins de la mateixa arqueta. (P - 61)

87,00

4,000

348,00

38 ED35MV77

u

Previsió de sistema de cloració de reg, per al comptador de reg per
aspersió.
Segons detalls de projecte. (P - 62)

240,00

1,000

240,00

TOTAL

Capítulo

01.10

19.939,73

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

Capítulo

11

SEGURETAT I SALUT

1 EBA1SS11
TOTAL

Capítulo

Pa

Partida alçada per mesures de Seguretat i Salut. 2% del PEM (P - 44)
01.11

12.500,00

1,000

12.500,00
12.500,00

EUR
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MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

22,51000

€
€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,51000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

22,51000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,51000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

22,51000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,51000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

22,87000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,26000

€
€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,26000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

22,51000

€
€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,99000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,99000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

19,99000

€

A013A000

h

Ajudant fuster

20,14000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

19,99000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

20,07000

€
€

A013H000

h

Ajudant electricista

19,96000

A013M000

h

Ajudant muntador

19,99000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000

€

A0140000

h

Manobre

18,80000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,45000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

22,51000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,80000

€
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MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

71,76000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

87,04000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

83,24000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,00000

€
€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

57,52000

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

€

66,20000

€

9,38000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

6,63000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

31,64000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

37,71000

€
€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,73000

C1503300

h

Camió grua de 3 t

42,27000

€
€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,73000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,80000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

60,52000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,92000

€

C1B0V100

h

Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual

14,48000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,35000

€

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,92000

€

CRE23000

h

Motoserra

3,14000

€
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B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,67000

€

18,02000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0-3.5 mm

17,64000

€

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

18,47000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,36000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

18,60000

€

B0332P10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons

19,44000

€

B0332Q10

t

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

19,64000

€

B033SJ00

t

Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm

8,00000

€

B0372000

m3

Tot-u artificial

16,38000

€

B0382400

m3

Grava-ciment GC20

28,95000

€

B03D1000

m3

Terra seleccionada

9,33000

€

5,67000

€

B03D4000

m3

Terra sense classificar

B0512401

t

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

103,30000

€
€

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11000

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

0,22000

€

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,33000

€

B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000

€

B064100C

m3

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

59,86000

€

B064300B

m3

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

59,55000

€

B064300C

m3

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

115,00000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000

€

B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,50000

€

B065760A

m3

Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,66000

€

B065E92B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

84,63000

€

B06NN14C

m3

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

57,13000

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,14000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,16000

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,05000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,34000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,29000

€

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,45000

€

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,62000

€

1,31000

€

B0A75K02

u

Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior
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B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,57000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,59000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,39000

€

222,60000

€

9,28000

€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,17000

€

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,28000

€

B0DFDRB0

u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

333,82000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75000

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,50000

€

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,22000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18000

€

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,13000

€

B0G1UM33

m2

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit deixada de serra, de 6 cm de gruix

97,21000

€

B1Z0B121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 , per a seguretat i salut

1,27000

€

B2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,08000

€

B6AA211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,77000

€

B6AZAF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos

0,12000

€

B7721C10

m2

Làmina de polietilè 400 galga

3,69000

€

B7B111L0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2

3,44000

€

B7CQDAAA

m2

Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
autoadhesiva, per aïllament acústic

5,17000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

12,13000

€

B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,30000

€

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,83000

€

B89Z9000

kg

Esmalt martelé

20,96000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,41000

€

B96511D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,85000

€

B966A1D0

m

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

40,27000

€

B96AUC30

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

43,48000

€

B99ZZ090

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

155,98000

€

B9B11200

u

Llambordí granític tipus Palma Escofet de 181x148x100 mm

0,70000

€

B9B1GA01

u

Llambordí granític tipus Terana

0,90000

€

B9E1F100

m2

Panot rallat per a senyalització tàctil

9,00000

€

B9E1H100

m2

Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior

9,65000

€
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B9F15100

m2

Peça Terana de Breinco de formigó prefabricat de 16x16 cm i 7 cm de gruix, preu superior

20,00000

€

B9H11131

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

50,35000

€

B9H11B31

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

48,29000

€

B9H11J31

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

48,04000

€

B9VZU501

m

Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a paviments

2,50000

€

BB14F7A0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer

9,25000

€

BB1518A0

m

Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

195,18000

€

BBA13100

kg

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

4,26000

€

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

3,43000

€

BBM11101

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

29,34000

€

BBM12601

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

30,14000

€

BBM13601

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

38,00000

€

BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

150,76000

€

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

30,88000

€

BD559100

m

Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós

20,89000

€

BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre

0,60000

€

BD5A2D00

m

Tub circular ranurat de paret simple de Polietilè i 125 mm de diàmetre

2,30000

€

BD5EALLP

m

Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera,
vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm, per a una càrrega classe K 3 d'amplària, de <= 30
mm d'alçària

202,56000

€

BD5L2580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

5,70000

€

BDDZ51D0

u

Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

2,75000

€

BDDZAHD0

u

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

158,66000

€

BFA1E340

m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

4,34000

€

BFA26540

m

Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN ISO 15877-2

5,83000

€

BFA29540

m

Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN ISO 15877-2

21,29000

€

BFB24400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,22000

€

BFB27400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,86000

€

BFWA2640

u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar

3,10000

€

BFWA2940

u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar

9,90000

€

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,88000

€

BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,09000

€
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BFYA1E40

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,73000

€

BFYA3640

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietilè a pressió, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,35000

€

BFYA3940

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietilè a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,51000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000

€

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000

€

BG1B0760

u

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta

333,34000

€

BG22RG10

m

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, per a canalitzacions soterrades

1,26000

€

BG22TA10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,72000

€

BG380800

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2

1,17000

€

BG7A1121

u

Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a
càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1
min, per a encastar

70,94000

€

BGW1B000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

4,96000

€

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,34000

€

8,77000

€

BHZ1U010

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar les llumeneres industrials, amb part
proporcional d'accessoris

BJS12030

u

Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic

37,90000

€

BJS13030

u

Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre

25,64000

€

BJS14030

u

Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre

53,61000

€

BJS41510

u

Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió

2,16000

€

BJS51660

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,08000

€

BJS517A0

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

0,90000

€

BJSA21L0

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions

599,75000

€

BJSB1220

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

57,91000

€

BJSBB220

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

96,31000

€

BJSCA100HBB u

Estació metereològica ET, per als programadors SRC, Pro-C, iCC, ACC i ACCD, automàticament
recalcula els temps de reg en base de l'ET diària real, ref. ET SYSTEM de la serie ET System de
HUNTER

515,85000

€

BJSDR500

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

23,98000

€

BJSDR800

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

200,90000

€

BJSW1110

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

4,50000

€

3,49000

€
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MATERIALS

BN111580

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

11,59000

€

BN314320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt

9,65000

€

BN8LD5J0

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar
entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM

209,75000

€

BQ11H332

u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, de 0,6 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

120,00000

€

BQ11HA32

u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'1,5 m de llargària,
amb respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

733,41000

€

BQ14P190

u

Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, de 190 cm de llargària, suports amb perfils d'acer amb
protecció antioxidant i pintats, per a col·locació amb fixacions mecàniques

1.150,00000

€

BQ213110

u

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000

€

BQ312411

u

Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols color marró, de
forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de de llautó cromat, adaptada

1.382,29000

€

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000

€

BQAT6100

u

Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 175 cm d'alçària aproximada, per a fixar
mecànicament

1.038,11000

€

BQBA0144

u

Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

87,28000

€

BR3P2150

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

63,16000

€

BR439437

u

Jacaranda mimosifolia de perímetre de 10 a 12 cm, en contenidor de 25 l

48,22000

€

BR43D428

u

Lagerstroemia indica de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

153,37000

€

BR45C63B

u

Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

134,91000

€

BR4H3433

u

Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

1,44000

€

BR9AUA80

m

Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per
encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable

61,21000

€

BR9AUZ10

u

Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca

14,53000

€

BRB5P2A0

m

Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda

6,24000

€

GLI35CN

u

Gleditsia triacanthos f.inermis, de 35/40 cm de perímetre de tronc, produït a viver acreditat amb la
certificació MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà d'anar identificada mitjançant
microxip de forma que es garantitzi la traçabilitat de la mateixa durant tot el procés, des de la
selecció a viver fins a l'entrega a obra, ref. GLI35CN de la sèrie Gleditsia triacanthos f.inermis de
SANTA&COLE FORESTAL

285,00000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2

m3

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

Rend.: 1,000

77,18000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,900 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

17,50500
17,50500

17,50500

Maquinària
C1705700

h

0,450 /R x

Formigonera de 250 l

2,80000 =

Subtotal:

1,26000
1,26000

1,26000

Materials
B0512401

t

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

0,150

x

103,30000 =

15,49500

B0332Q10

t

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

1,550

x

19,64000 =

30,44200

18,47000 =
1,67000 =

12,00550

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

B0111000

m3

Aigua

0,180

x
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

D060M0C1

m3

0,30060
58,24310

58,24310

1,00 %

0,17505

COST DIRECTE

77,18315

COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,18315

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

78,59000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

19,45000 =

Subtotal:

21,39500
21,39500

21,39500

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,73000 =

Subtotal:

1,03800
1,03800

1,03800

Materials
B0512401

t

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

0,150

x

103,30000 =

15,49500

B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,67000 =

0,30060

B0332P10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400

x

19,44000 =

27,21600

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,700

x

18,47000 =

12,92900

Subtotal:

55,94060

55,94060

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

9

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D0701461

m3

1,00 %

0,21395

COST DIRECTE

78,58755

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,58755

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

73,20000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
x

103,30000 =

20,66000

1,740

x

0,200

18,02000 =
1,67000 =

31,35480

x

B0512401

t

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

0,200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0111000

m3

Aigua

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

0,33400
52,34880

52,34880

1,00 %

0,19450

COST DIRECTE

73,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,20430

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

76,39000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0512401

t

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

0,250

x

103,30000 =

25,82500

18,02000 =
1,67000 =

29,37260

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x
Subtotal:

0,33400
55,53160

55,53160

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

10

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D070A6C1

m3

1,00 %

0,19450

COST DIRECTE

76,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,38710

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

130,07000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,050 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

20,42250
20,42250

20,42250

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,25425
1,25425

1,25425

Materials
0,200

x

250,000

x

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

0,250

Sorra de pedrera per a morters

1,500

B0111000

m3

Aigua

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

B0512401

t

B0310020

t

x

1,67000 =
0,22000 =
103,30000 =

25,82500

x

18,02000 =

27,03000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A8B1

m3

0,33400
55,00000

108,18900

108,18900

1,00 %

0,20423

COST DIRECTE

130,06998

COST EXECUCIÓ MATERIAL

130,06998

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

128,14000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050 /R x

19,45000 =

Subtotal:

20,42250
20,42250

20,42250

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,73000 =

Subtotal:

1,25425
1,25425

1,25425

Materials
190,000

x

Aigua

0,200

t

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

t

Sorra de pedrera per a morters

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

B0111000

m3

B0512401
B0310020

41,80000

x

0,22000 =
1,67000 =

0,380

x

103,30000 =

39,25400

1,380

x

18,02000 =

24,86760

Subtotal:

0,33400

106,25560

106,25560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D0B27A00

kg

1,00 %

0,20423

COST DIRECTE

128,13658

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,13658

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,82000

Preu

Parcial

22,51000 =
19,99000 =

0,11255

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x
0,005 /R x
Subtotal:

0,09995
0,21250

0,21250

Materials
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,57000 =

0,59850

0,0102

x

1,16000 =

0,01183

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

0,61033

0,61033

1,00 %

0,00213

COST DIRECTE

0,82496

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,82496

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,85000

Preu

Parcial

19,99000 =
22,51000 =

0,11255

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x
0,005 /R x
Subtotal:

0,09995

0,21250

0,21250

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,59000 =

0,61950

0,0102

x

1,16000 =

0,01183

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,63133
1,00 %

0,63133
0,00213

COST DIRECTE

0,84596

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84596
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PARTIDES D'OBRA

P-1

1351CH51

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

Rend.: 1,000

179,43

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000

x

1,15128 =

46,05120

E31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x

19,04230 =

19,04230

E3152CH4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000

x

114,33560 =

114,33560

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

179,42910

179,42910
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

17951113

m2

Impermeabilització de murs per la cara amb contacte
amb el terreny, formada per: imprimació asfàltica,
Impridan 100; làmina asfàltica de oxiasfalt, Esterdan
40 plàstic, (tipus LO-40-FP), totalment adherit al mur
amb bufador; llàmina drenant Danodren 700 plus,
fixada mecànicament al soport.

179,42910

Rend.: 1,000

Unitats

179,42910

16,86

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
ED5L2583

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000

x

8,74751 =

8,74751

E7883202

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000

x

8,11545 =

8,11545

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

16,86296

16,86296
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

2951MV01

m2

Ferm flexible tipus Ia de secció estructual IMD 2000
format per paviment de mescla bituminosa en calent
de 16 cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat
asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja d'11cm
d'aglomerat asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de
40cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg
d'adherència entre tot-u i capa intermitja. i reg
d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa de
trànsit.

16,86296

Rend.: 1,000

Unitats

36,84

Preu

Parcial

Partides d'obra
F935191J

m3

Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

0,400

x

16,86296

40,86230 =

16,34492

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

F9H11131

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,115

x

54,48300 =

6,26555

F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,49362 =

0,49362

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,47362 =

0,47362

F9H11B31

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

0,253

x

52,42300 =

13,26302

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

36,84073

36,84073
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

2951MV03

m2

Ferm flexible tipus Ic de secció estructual IMD 1170
format per paviment de mescla bituminosa en calent
de 15 cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat
asfàltic D-12 d'àrid granític, capa intermitja d'10cm
d'aglomerat asfàltic S-25 d'àrid caliç, sobre base de
35cm de tot-u artificial compactat al 98%. Inclòs reg
d'adherència entre tot-u i capa intermitja. i reg
d'adherència ECR-1 entre capa intermitja i capa de
trànsit.

36,84073

Rend.: 1,000

Unitats

36,84073

33,59

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,47362 =

0,47362

F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,49362 =

0,49362

F9H11B31

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

0,230

x

52,42300 =

12,05729

F9H11131

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,115

x

54,48300 =

6,26555

F935191J

m3

Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

0,350

x

40,86230 =

14,30181

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

33,59189

33,59189
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

2951MV04

m2

Ferm flexible tipus II de secció estructual format per
capa de trànsit de 5cm d'aglomerat asfàltic D-12
d'àrid granític, sobre base de 35cm de tot-u artificial
compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u
i capa intermitja.

33,59189

Rend.: 1,000

Unitats

33,59189

17,50

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
F935191J

m3

Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

0,350

x

40,86230 =

14,30181

F9H11131

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,050

x

54,48300 =

2,72415

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,47362 =

0,47362

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

17,49958

17,49958
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

2952MV02

m2

Ferm flexible tipus Ib de secció estructual IMD 3100
format per paviment de mescla bituminosa en calent
de 57 cm, amb capa de trànsit de 5cm d'aglomerat
asfàltic D-12 d'àrid granític, primera capa intermitja de
8cm d'aglomerat asfàltic S-20 d'àrid caliç, segona
capa intermitja de 12cm d'aglomerat asfàltic G-25
d'àrid caliç sobre base de 40cm de tot-u artificial
compactat al 98%. Inclòs reg d'adherència entre tot-u
i capa intermitja. i reg d'adherència ECR-1 entre capa
intermitja i capa de trànsit.

17,49958

Rend.: 1,000

Unitats

17,49958

41,51

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
F9H11131

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,115

x

54,48300 =

6,26555

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,47362 =

0,47362

F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1,000

x

0,49362 =

0,49362

F9H11B31

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

0,184

x

52,42300 =

9,64583

F931201J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

0,400

x

25,57905 =

10,23162

F9H11J31

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

0,276

x

52,17300 =

14,39975

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

2DB1MV26

u

Pou circular de registre tipus D, per a tub circular
Diam <500/400, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 15 cm de
maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb

Rend.: 1,000

41,50999

0,00 %

41,50999
41,50999
0,00000
41,50999
1.291,99

€
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PARTIDES D'OBRA

morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
tipus ´´Solo´´ de Norinco per a pou de registre,
abatible, segons norma UNE-EN 124
Inclou la col·Locació de 8 graons de polipropilè de
diàmetre 12mm d'accés al pou de registre fixats amb
resina.
Tapa de forja de C-250

Unitats

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
FDB27469

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000

x

74,13386 =

74,13386

FDD1A529

m

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500

x

240,68429 =

842,39502

FDDZ51D9 u

Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000

x

16,54620 =

198,55440

FDDZAHD4 u

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000

x

176,90467 =

176,90467

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1.291,98795

1.291,98795
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 98% del PM

1.291,98795

Rend.: 1,000
Unitats

1.291,98795

1,11
Preu

Parcial

18,80000 =

0,30080

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,016 /R x

Manobre

Subtotal:

0,30080

0,30080

Maquinària
C1335080

h

0,016 /R x

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000 =

Subtotal:

0,80704
0,80704

0,80704

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00451

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,11235
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2421115

m3

Càrrega amb mitjans mecànics, transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, i cànon de
deposició, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km.
Esponjament previst: 35%

Rend.: 1,314

Unitats
Maquinària

1,11235
4,77

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,007 /R x
0,150 /R x

87,04000 =
37,71000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,46368
4,30479
4,76847

4,76847
4,76847
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E2A14000

m3

Subministrament de terra d'aportació sense classificar

Rend.: 1,000
Unitats

4,76847
5,67
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B03D4000

m3

Terra sense classificar

1,000

x

5,67000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,67000
5,67000

5,67000
5,67000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,67000

€
Transport i Deposició controlada de residus d'obra a
Rend.: 1,000
11,00
centre de selecció i transferència de residus barrejats,
procedents de construcció o demolició, amb codi
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
______________________________________________________________________________________________________________

P-10

E2RA8E00

TN

P-11

E3151111

m3

Formigó en masa HM-20 N7mm2, consistència
plàstica, Tmàx.20mm, per a ambient normal,
el.laborat en central, per a neteja i anivellament del
fons de fonaments, inclús abocat i col.locació.

Rend.: 1,000

Unitats

70,28

Preu

Parcial

18,80000 =

4,70000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,250 /R x

Manobre

Subtotal:

4,70000

4,70000

Materials
B064300B

m3

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

1,100

x

59,55000 =

Subtotal:

65,50500

65,50500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07050

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

70,27550
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E3152CH4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

70,27550

Rend.: 1,000

Unitats

114,34

Preu

Parcial

18,80000 =

5,64000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

65,50500

0,300 /R x

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

5,64000

5,64000

Maquinària
C1701100

h

0,100 /R x

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

Subtotal:

15,51800
15,51800

15,51800

Materials
B065E92B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,100

x

84,63000 =

Subtotal:

93,09300

93,09300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08460

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

114,33560
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E31B3000

kg

93,09300

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

114,33560

Rend.: 1,000

1,15

Unitats

Preu

Parcial

22,51000 =
19,99000 =

0,13506

€
Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,006 /R x
0,008 /R x
Subtotal:

0,15992
0,29498

0,29498

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0051

x

1,000

x

1,16000 =
0,84596 =

Subtotal:

0,00592
0,84596

0,85188

0,85188

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00442

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,15128
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,15128

Rend.: 1,000

19,04

Unitats

Preu

Parcial

22,51000 =
19,99000 =

6,99650

€
Import

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

7,87850

14,87500

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

0,030

x

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

x

2,75000 =
1,05000 =
1,34000 =

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0044

x

222,60000 =

0,97944

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

6,600

x

0,39000 =

2,57400

0,08250
0,10710
0,20113

14,87500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

3,94417

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22313

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

19,04230
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E32515D4

m3

3,94417

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
bomba

19,04230

Rend.: 1,000

95,72

Unitats

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

4,51200

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,060 /R x
0,240 /R x
Subtotal:

1,35060

5,86260

5,86260

Maquinària
C1701100

h

0,100 /R x

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

Subtotal:

15,51800
15,51800

15,51800

Materials
B065760A

m3

Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

x

70,66000 =

Subtotal:

74,19300

74,19300

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,14657

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

95,72017
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

E32B300P

kg

74,19300

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

95,72017

Rend.: 1,000

Unitats

1,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,008 /R x

22,51000 =

0,18008

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

19,99000 =

0,19990

Subtotal:

0,37998

0,37998

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0061

x

1,000

x

Subtotal:

1,16000 =
0,84596 =

0,00708
0,84596

0,85304

0,85304
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00570

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,23872
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

E4D21111

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per
a deixar el formigó vist.

1,23872

Rend.: 1,000

Unitats

22,22

Preu

Parcial

19,99000 =
22,51000 =

9,00400

€

Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,495 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

9,89505

18,89905

18,89905

Materials
0,1007

x

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0A31000

kg

Clau acer

B0DZP600

u

B0D625A0

0,13494

x

1,34000 =
0,50000 =

0,0101

x

9,28000 =

0,09373

0,50000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,122

x

2,75000 =
1,17000 =

1,31274

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,496

x

0,39000 =

0,58344

Subtotal:

0,22000

2,84485

2,84485

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,47248

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,21638
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,21638

€
Subministrament i instal·lació d'electrificació exterior
Rend.: 1,000
5.200,00
des de la CGP de l'urbanització fins a cada un dels
punts d'enllumenat públic instal·lats. Inclou CGP
subquadres, comptadors, les mangueres, el cablejat
de coure segons normatiba aplicable, pericons
d'enllumenat (60cm pels creuaments i 40cm per la
resta), així com la formació de l'armari de control
d'acer inox i claus JIS i tots els treballs i materials de
connexió necessaris per deixar tota la xarxa
funcionant. Inclou detectors lumínics en cas de
requerir-se. Tot segons plànosl de projecte.
L'electrificació de l'enllumenat exterior inclou
l'excavació, el cable de coure, el corrugat, la xarxa de
terres, els cablejats, les arquetes i tots els elements
necessaris per a la correcta instal·Lació i legalització
de la instal·lació.
______________________________________________________________________________________________________________
P-15

E4D5DR05

u

P-16

E4D5MV01

u

1- Subministrament i instal·lació de columna´´O
GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

Rend.: 0,077

2.007,25

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
Manobre

2,000 /R x
2,000 /R x

23,26000 =
18,80000 =

488,31169

Ajudant electricista

2,000 /R x

19,96000 =

518,44156

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A0140000

h

A013H000

h

Subtotal:

604,15584

1.610,90909

1.610,90909

Materials
Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

B0F74240

u

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

E4D5MV02

u

339,95705

2.1- Fase 1: Subministrament i instal·lació punt de
columna´´O GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera
RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8)
C-PROTEC.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

€

ES PREVEURÀ SUFICIENT ESTESA DE ABLEJAT
PER A EN FASE 2 ·LOCAR LUMINÀRIA PENJADA
A LA FAÇANA DE L'EDIFICI.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

23,26000 =

604,15584

A013H000

h

Ajudant electricista

h

Manobre

19,96000 =
18,80000 =

518,44156

A0140000

2,000 /R x
2,000 /R x
Subtotal:

488,31169
1.610,90909

1.610,90909

Materials
19,9994

x

0,11000 =

2,19993

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0D625A0

cu

B0F74240

u

B0DFDRB0 u

Subtotal:

339,95705

339,95705
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Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

E4D5MV03

u

2.2- Fase 2: Substitució de fanal amb columna per
lluminària fixada a la façana tipus NEOS-2
(SAP-100W) DE SOCELEC A 7m, amb llumenera
RLI 4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8)
C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

23,26000 =
19,96000 =

518,44156

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

18,80000 =

488,31169

Subtotal:

604,15584

1.610,90909

1.610,90909

Materials
B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

B0D625A0

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

7,999

x

0,13000 =

1,03987

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

1,007

x

333,82000 =

336,15674

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

E4D5MV04

u

339,95705

3- Subministrament i instal·lació de Columna´´O
GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

Unitats

2.007,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

23,26000 =
19,96000 =
18,80000 =

Subtotal:

604,15584
518,44156
488,31169
1.610,90909

Materials
B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

1.610,90909
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0F74240

u

B0DFDRB0 u

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

E4D5MV05

u

339,95705

4- Substitució de columna actual per llumenera RLI 4
L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
EN SOPORTE EXISTENTE.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

23,26000 =

604,15584

A013H000

h

Ajudant electricista

h

Manobre

19,96000 =
18,80000 =

518,44156

A0140000

2,000 /R x
2,000 /R x
Subtotal:

488,31169
1.610,90909

1.610,90909

Materials
Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

B0F74240

u

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

E4D5MV06

u

5- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL
9´´ DE 9m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI 4
L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

Unitats

2.007,25

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

339,95705

2,000 /R x
2,000 /R x

23,26000 =
19,96000 =

604,15584
518,44156

€

Import

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)
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PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

2,000 /R x

Manobre

18,80000 =

Subtotal:

488,31169
1.610,90909

1.610,90909

Materials
1,007

x

333,82000 =

336,15674

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

B0D625A0

cu

B0F74240
B0521200

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

E4D5MV07

u

339,95705

6- Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL
10´´ DE 10m d'alçada d'Escofet amb 2 llumenera RLI
4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

23,26000 =
19,96000 =
18,80000 =

Subtotal:

604,15584
518,44156
488,31169
1.610,90909

1.610,90909

Materials
B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

7,999

x

0,13000 =

1,03987

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

1,007

x

333,82000 =

336,15674

Subtotal:

E4D5MV08

u

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

339,95705

7 - Subministrament i instal·lació de columna´´FUL
12´´ DE 12m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI
4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva

Rend.: 0,077

2.007,24796
2.007,25

€
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PARTIDES D'OBRA

correcta col·locació.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x

19,96000 =

518,44156

A012H000

h

Oficial 1a electricista

h

Manobre

23,26000 =
18,80000 =

604,15584

A0140000

2,000 /R x
2,000 /R x
Subtotal:

488,31169
1.610,90909

1.610,90909

Materials
B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

B0D625A0

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

7,999

x

0,13000 =

1,03987

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

1,007

x

333,82000 =

336,15674

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

Subtotal:

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

E4D5MV09

u

339,95705

8 - Subministrament i instal·lació de columna ´´O
GROVE´´ DE 8m d'alçada amb llumenera RLI 4 L043
AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A0140000

h

Manobre

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x
2,000 /R x
2,000 /R x

19,96000 =
18,80000 =
23,26000 =

Subtotal:

518,44156
488,31169
604,15584
1.610,90909

1.610,90909

Materials
19,9994

x

0,11000 =

2,19993

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0D625A0

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0F74240

u

cu

Subtotal:

339,95705

339,95705
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

E4D5MV10

u

9 -Subministrament i instal·lació de columna ´´FUL
10´´ DE 10m d'alçada d'Escofet amb 3 llumenera RLI
4 L043 AMA1 G FK2 C4 C CI RL (CLO8) C-PROTEC.
Temperatura color 3000K i led Tridonic
Inclou connexió amb la xarxa de distribució,
fonamentació i ancoratges necessaris per a la seva
correcta col·locació.

2.007,24796

Rend.: 0,077

2.007,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x
2,000 /R x
2,000 /R x

18,80000 =
23,26000 =
19,96000 =

Subtotal:

488,31169
604,15584
518,44156
1.610,90909

1.610,90909

Materials
B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0604

x

9,28000 =

0,56051

B0DFDRB0 u

Cindri doble d'entramat de fusta, per a 4 a 5 m de
llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,007

x

333,82000 =

336,15674

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,999

x

0,13000 =

1,03987

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

19,9994

x

0,11000 =

2,19993

Subtotal:

339,95705

339,95705

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

56,38182

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2.007,24796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.007,24796

€
Legalització de la instal·Lació elèctrica i d'enllumentat
Rend.: 1,000
550,00
realitzada per tècnic, visat de la mateixa i validació de
l'entitat de control competent.
______________________________________________________________________________________________________________
P-26

E4D5MV21

u

€
Realització d'escomesa per a la xarxa el'ectrica i
Rend.: 1,000
1.200,00
d'enllumenat.
______________________________________________________________________________________________________________

P-27

E4D5MV22

u

€
P-28
E4D5MV23
u
Realització d'escomesa per a la xarxa de reg
Rend.: 1,000
1.200,00
______________________________________________________________________________________________________________
€
P-29
E4D5MV33
u
Realització d'escomesa per a la xarxa de d'AFS
Rend.: 1,000
1.200,00
______________________________________________________________________________________________________________
E7883202

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

8,12

Preu

Parcial

€

Import
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26

PARTIDES D'OBRA

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x
0,150 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

3,37650
2,82000
6,19650

6,19650

Materials
B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

2,200

x

0,83000 =

Subtotal:

1,82600
1,82600

1,82600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,11545
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

E7B111L0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense
adherir

8,11545

Rend.: 1,000

Unitats

5,10

Preu

Parcial

19,99000 =
22,51000 =

0,90040

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,020 /R x
0,040 /R x
Subtotal:

0,39980

1,30020

1,30020

Materials
B7B111L0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

1,100

x

3,44000 =

Subtotal:

3,78400
3,78400

3,78400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,10370
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

E7J51119

m

Segellat de juntes entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb segellat
bituminós d'aplicació en calent, prèvia preparació
específica de la superfície.

5,10370

Rend.: 1,000

Unitats

6,97

Preu

Parcial

22,51000 =

2,70120

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x
Subtotal:

2,70120

2,70120

Materials
B7J50090

dm3

B7CQDAAA m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
autoadhesiva, per aïllament acústic

0,2205

x

12,13000 =

2,67467

0,300

x

5,17000 =

1,55100

Subtotal:

4,22567

4,22567
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04052

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,96739
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

E89B5AJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

6,96739

Rend.: 1,000

Unitats

22,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,570 /R x
0,055 /R x

22,51000 =
19,99000 =

Subtotal:

12,83070
1,09945
13,93015

13,93015

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

B89Z9000

kg

Esmalt martelé

0,2244

x

0,270

x

11,41000 =
20,96000 =

Subtotal:

2,56040
5,65920
8,21960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20895

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,35870
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

E9G10317

m2

8,21960

Paviment tipus 06 de solera de formigó armat sense
additius HM-20/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat
mecànic. Inclòu malla electrosoldada de 8 mm de
20x20cm i l'amina de polietilè de 400 galga sota la
solera.

22,35870

Rend.: 1,000

Unitats

35,05

Preu

Parcial

0,110 /R x
0,150 /R x

18,80000 =
22,51000 =

2,06800

0,300 /R x
0,100 /R x

18,80000 =
22,51000 =

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

Subtotal:

3,37650
5,64000
2,25100
13,33550

13,33550

Maquinària
C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 /R x

4,92000 =

Subtotal:

0,24600
0,24600

0,24600

Materials
B1Z0B121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

1,200

x

1,27000 =

1,52400

B7721C10

m2

Làmina de polietilè 400 galga

1,100

x

B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,205

x

3,69000 =
76,50000 =

15,68250

Subtotal:

4,05900

21,26550

21,26550
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20003

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

35,04703
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

E9G1MV15

m2

Llosa per a paviment de 15cm de formigó sense
additius HM-20/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, amb fibres
antifissures, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual i
làmina de polietilè de 400 galga sota la solera.

35,04703

Rend.: 1,000

Unitats

31,25

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =
18,80000 =

2,25100
5,64000

22,51000 =

3,37650

€

Import

Ma d'obra

A0140000

h

Manobre

0,110 /R x
0,100 /R x
0,300 /R x

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

Subtotal:

2,06800

13,33550

13,33550

Maquinària
C2003000

h

0,050 /R x

Remolinador mecànic

4,92000 =

Subtotal:

0,24600
0,24600

0,24600

Materials
B7721C10

m2

Làmina de polietilè 400 galga

1,100

x

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

1,200

x

3,69000 =
1,27000 =

4,05900

B1Z0B121

B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554

x

76,50000 =

11,88810

Subtotal:

1,52400

17,47110

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20003

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,25263
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

E9G1MV55

m2

17,47110

REFORÇ DE PAVIMENT: Increment per fer solera de
22cm enlloc de 15 i col·Locar panot de 8cm enlloc de
4cm

31,25263

Rend.: 1,000

Unitats

31,25

Preu

Parcial

0,100 /R x
0,300 /R x

22,51000 =
18,80000 =

5,64000

0,110 /R x
0,150 /R x

18,80000 =
22,51000 =

3,37650

€

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

A0140000

h

Manobre

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

A0122000

h

Oficial 1a paleta

Subtotal:

2,25100
2,06800

13,33550

Maquinària
C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 /R x

4,92000 =

0,24600

13,33550
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,24600

0,24600

Materials
B1Z0B121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

B7721C10

m2

Làmina de polietilè 400 galga

B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,200

x

1,27000 =

1,52400

1,100

x

0,1554

x

3,69000 =
76,50000 =

11,88810

Subtotal:

4,05900

17,47110

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20003

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,25263
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

EB151111

m

17,47110

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà de
secció circular Diam 5cm, pletines de fixació a solera
o mur, cada 120 a 150 cm i marc perimetral secció
4x2cm i muntants circulars de Diam 1cm amb un
espaiat inferior a 10cm.

31,25263

Rend.: 1,000

238,28

Unitats

Preu

Parcial

0,400 /R x
0,300 /R x

22,87000 =
22,51000 =

6,75300

0,200 /R x
0,200 /R x

20,07000 =
18,80000 =

3,76000

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A0122000

h

Oficial 1a paleta

A013F000

h

Ajudant manyà

A0140000

h

Manobre

Subtotal:

9,14800
4,01400

23,67500

23,67500

Materials
B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010

x

33,14000 =

0,33140

BB14F7A0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

2,000

x

9,25000 =

18,50000

BB1518A0

m

Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària

1,000

x

195,18000 =

195,18000

Subtotal:

214,01140

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,59188

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

238,27828
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

EB15MV12

m

Doble passamà de secció circular Diam 5cm, pletines
de fixació a parament cada 120 a 150 cm.

238,27828

Rend.: 1,000
Unitats

43,10
Preu

Parcial

18,80000 =

3,76000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

214,01140

0,200 /R x

€
Import
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PARTIDES D'OBRA

A013F000

h

Ajudant manyà

A012F000

h

Oficial 1a manyà

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x
0,400 /R x
0,300 /R x

20,07000 =
22,87000 =
22,51000 =

Subtotal:

4,01400
9,14800
6,75300
23,67500

23,67500

Materials
B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010

x

33,14000 =

0,33140

BB14F7A0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

2,000

x

9,25000 =

18,50000

Subtotal:

18,83140

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,59188

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

43,09828
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

EB15MV13

m

18,83140

Barana d'acer inoxidable amb doble passamà a
banda i banda de secció circular Diam 5cm, pletines
de fixació a solera o mur, cada 120 a 150 cm i marc
perimetral secció 4x2cm i muntants circulars de Diam
1cm amb un espaiat inferior a 10cm.

43,09828

Rend.: 1,000

256,78

Unitats

Preu

Parcial

0,200 /R x
0,400 /R x

18,80000 =
22,87000 =

9,14800

0,300 /R x
0,200 /R x

22,51000 =
20,07000 =

4,01400

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012F000

h

Oficial 1a manyà

A0122000

h

Oficial 1a paleta

A013F000

h

Ajudant manyà

Subtotal:

3,76000
6,75300

23,67500

23,67500

Materials
BB1518A0

m

Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària

1,000

x

195,18000 =

195,18000

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010

x

33,14000 =

0,33140

BB14F7A0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

4,000

x

9,25000 =

37,00000

Subtotal:

232,51140

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,59188

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

256,77828
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

EB93B011

u

232,51140

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´excepte accés
garatge´´. Segons plànol de projecte

256,77828

Rend.: 1,000

Unitats

169,63

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000
A0121000

h
h

Manobre

0,450 /R x

18,80000 =

8,46000

Oficial 1a

0,450 /R x

22,51000 =

10,12950

Subtotal:

18,58950

18,58950

Materials
BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x

150,76000 =

Subtotal:

150,76000

150,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27884

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

169,62834
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

EB93B012

u

150,76000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´Horaris
d'estacionament´´ per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.segons plànols de projecte.

169,62834

Rend.: 1,000

169,63

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,450 /R x
0,450 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

8,46000
10,12950
18,58950

18,58950

Materials
BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x

150,76000 =

Subtotal:

150,76000

150,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27884

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

169,62834
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

EB93B013

u

150,76000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, rectangular, de
50x20cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.

169,62834

Rend.: 1,000

169,63

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,450 /R x
0,450 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

8,46000
10,12950
18,58950

18,58950

Materials
BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x

150,76000 =

Subtotal:

150,76000

150,76000

150,76000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27884

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

169,62834
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

EB93B015

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, ´´Zona de prioritat
per a vianants´´ per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.segons plànols de projecte.

169,62834

Rend.: 1,000

171,72

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x
0,500 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

11,25500
9,40000
20,65500

20,65500

Materials
BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x

150,76000 =

Subtotal:

150,76000

150,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30983

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

171,72483
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

EBA1E131

m

150,76000

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura
antilliscant de doble component amb microesferes
trencades de vidre, amb mitjans manuals

171,72483

Rend.: 1,000

Unitats

3,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,060 /R x

22,51000 =

1,35060

A0140000

h

Manobre

0,060 /R x

18,80000 =

1,12800

Subtotal:

2,47860

2,47860

Materials
BBA1M000 kg

Microesferes de vidre

BBA13100

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

kg

0,049

x

0,0734

x

3,43000 =
4,26000 =

Subtotal:

0,16807
0,31268
0,48075

0,48075

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03718

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,99653
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,99653

€
Partida alçada per mesures de Seguretat i Salut. 2%
Rend.: 1,000
12.500,00
del PEM
______________________________________________________________________________________________________________

P-44

EBA1SS11

Pa
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P-45

EBA24131

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
reflectora de 40 cm d'amplària, amb
pintura
antilliscant de doble component amb microesferes
trencades de vidre, amb mitjants manuals

Rend.: 1,000

Unitats

4,43

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

1,35060

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,060 /R x
0,060 /R x
Subtotal:

1,12800

2,47860

2,47860

Materials
BBA1M000 kg

Microesferes de vidre

BBA13100

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

kg

0,192

x

0,2938

x

3,43000 =
4,26000 =

Subtotal:

0,65856
1,25159
1,91015

1,91015

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03718

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,42593
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

EBA27131

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura
antilliscant de doble component amb microesferes
trencades de vidre, amb mitjants manuals

4,42593

Rend.: 1,000

Unitats

5,32

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

1,31600

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R x
0,070 /R x
Subtotal:

1,57570
2,89170

2,89170

Materials
BBA1M000 kg

Microesferes de vidre

BBA13100

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

kg

0,240

x

0,3672

x

3,43000 =
4,26000 =

Subtotal:

0,82320
1,56427
2,38747

2,38747

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04338

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,32255
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

EBA31112

ut

Pintat sobre paviment de lletres d'1,8 a 2,4 m amb
pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb màquina
d'accionament manual.

5,32255

Rend.: 1,000

Unitats

17,66

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

6,58000

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,270 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

6,07770

12,65770

Materials
BBA1M000 kg

Microesferes de vidre

0,4896

x

3,43000 =

1,67933

12,65770
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PARTIDES D'OBRA

BBA13100

kg

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

0,7344

x

4,26000 =

Subtotal:

3,12854
4,80787

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18987

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,65544
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

EBA31131

ut

4,80787

Pintat sobre paviment de triangles canvi nivell amb
pintura pintura antilliscant de doble component amb
microesferes trencades de vidre, amb màquina
d'accionament manual.

17,65544

Rend.: 1,000

Unitats

17,66

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

6,58000

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,270 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

6,07770

12,65770

12,65770

Materials
BBA1M000 kg
BBA13100

kg

Microesferes de vidre
Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

0,4896

x

3,43000 =

1,67933

0,7344

x

4,26000 =

3,12854

Subtotal:

4,80787

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18987

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,65544
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

EBB11112

u

4,80787

Subministrament i col·Locació de Placa triangular per
a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70
cm de costat, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

17,65544

Rend.: 1,000

Unitats

42,51

Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

6,97800

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

5,99700

12,97500

12,97500

Materials
BBM11101

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000

x

29,34000 =

Subtotal:

29,34000

29,34000

29,34000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19463

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

42,50963
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,50963
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PARTIDES D'OBRA

P-50

EBB11212

u

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

Rend.: 1,000

Unitats

43,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

23,26000 =

6,97800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

19,99000 =

5,99700

Subtotal:

12,97500

12,97500

Materials
BBM12601

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000

x

30,14000 =

Subtotal:

30,14000

30,14000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19463

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

43,30963
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

EBB11311

u

30,14000

Subministrament i col·Locació de Placa amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.

43,30963

Rend.: 1,000

Unitats

51,17

Preu

Parcial

23,26000 =
19,99000 =

5,99700

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

6,97800

12,97500

12,97500

Materials
BBM13601

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000

x

38,00000 =

Subtotal:

38,00000

38,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19463

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

51,16963
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

ED351B11

u

Pericó de mides 40x40x40cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm amb morter elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a protecció dels
extrems de tirada d'instalacions d'un tram, inlcús p.p.
de domolició del mateix pericó per a continuació de la
instal.lació, elements necesaris la corecte unió dels
dos trams, totalment estanc, mitjans auxiliars i petit
material. Tapa de forja de C-250

51,16963

Rend.: 1,000

Unitats

67,89

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

38,00000

0,900 /R x
1,700 /R x

18,80000 =
22,51000 =

16,92000
38,26700

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

55,18700

55,18700

Materials
B0512401

t

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

0,0021

x

103,30000 =

0,21693

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,383

x

0,14000 =

4,39362

B064300C

m3

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

0,0431

x

115,00000 =

4,95650

B0111000

m3

Aigua

0,001

x

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x

1,67000 =
73,20430 =

0,00167

D0701461

Subtotal:

2,30594

11,87466

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,82781

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

67,88947
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

ED358F11

u

11,87466

Pericó de 80x60x60 amb by-pass mestre 3´´ i vàlvula.

67,88947

Rend.: 0,619
Unitats

386,83
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,900 /R x

22,51000 =

214,55412

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,80000 =

91,11470

Subtotal:

305,66882

305,66882

Materials
B064300C

m3

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

0,0851

x

115,00000 =

9,78650

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

m3

Aigua

0,002

x

30,88000 =
1,67000 =

30,88000

B0111000
B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

x

0,22000 =

28,66732

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

73,20430 =

6,69087

Subtotal:

0,00334

76,57552

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,58503

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

386,82937
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

386,82937
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P-54

ED358F12

u

Pericó vàlvules 60x60x60 cm.

Rend.: 6,010
Unitats

108,53
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

5,900 /R x
3,000 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

22,09800
9,38436
31,48236

31,48236

Materials
B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0111000

m3

Aigua

B064300C

m3

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

130,306

x

0,22000 =

28,66732

0,002

x
x

1,67000 =
115,00000 =

0,00334

0,0851

9,78650

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

30,88000 =

30,88000

B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

73,20430 =

6,69087

Subtotal:

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,47224

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

108,53012
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

ED358F13

u

76,57552

Pericó de 40x40x50 per reg. insta.electrica.

108,53012

Rend.: 7,083
Unitats

103,69
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

5,900 /R x
3,000 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

18,75039
7,96273
26,71312

26,71312

Materials
B064300C

m3

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

0,0851

x

115,00000 =

9,78650

B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

x

0,22000 =

28,66732

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

0,002

30,88000 =
1,67000 =

30,88000

x

0,0914

x

73,20430 =

6,69087

B0111000

m3

Aigua

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal:

0,00334

76,57552

76,57552
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40070

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

103,68934
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

ED358F14

u

Pericó comptador de 100x60x40 cm.

103,68934

Rend.: 4,621
Unitats

118,14
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

5,900 /R x
3,000 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

28,74032
12,20515
40,94547

40,94547

Materials
B064300C

m3

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

0,0851

x

115,00000 =

9,78650

B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

x

0,22000 =

28,66732

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

30,88000 =

30,88000

B0111000

m3

Aigua

0,002

x

0,00334

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

1,67000 =
73,20430 =

Subtotal:

6,69087

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,61418

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

118,13517
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

ED358F15

u

76,57552

Connexió a quadre enllumenat públic Arelsa, model
CITI-10R.

118,13517

Rend.: 4,031

124,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

5,900 /R x
3,000 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

32,94691
13,99157
46,93848

Materials
B064300C

m3

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

0,0851

x

115,00000 =

9,78650

B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

x

0,22000 =

28,66732

46,93848
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BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

m3

Aigua

0,002

x

30,88000 =
1,67000 =

30,88000

B0111000
D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

73,20430 =

6,69087

Subtotal:

0,00334

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,70408

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

124,21808
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

ED358F21

u

76,57552

Pericó de 60x60x60cm, pas de calçada o de registre.

124,21808

Rend.: 0,673
Unitats

361,94
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,900 /R x

22,51000 =

197,33878

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,80000 =

83,80386

Subtotal:

281,14264

281,14264

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

30,88000

x

1,67000 =
30,88000 =
0,22000 =

B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

B064300C

m3

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

0,0851

x

115,00000 =

9,78650

B0512401

t

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

0,0053

x

103,30000 =

0,54749

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

73,20430 =

6,69087

Subtotal:

0,00334
28,66732

76,57552

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,21714

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

361,93530
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

361,93530

€
Adaptació de les sortides pluvials de les façanes
Rend.: 1,000
250,00
existens consitent en tallar el tub actual a la cota de
vorera i empalmar un nou tub fins a col·lector
municipal. El diàmetre del tub s'adaptarà a l'existent.
______________________________________________________________________________________________________________
P-59

ED35MV01

u

P-60

ED35MV56

u

Pericó per registre de desinfecció de xarxa de reg
40x40x40 cm.

Rend.: 6,010
Unitats

101,93
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,000 /R x

22,51000 =

18,72712

€
Import
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A0140000

h

2,000 /R x

Manobre

18,80000 =

Subtotal:

6,25624
24,98336

24,98336

Materials
B0F15E51

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

130,306

x

0,22000 =

28,66732

1,67000 =
115,00000 =

0,00334

30,88000

6,69087

B0111000

m3

Aigua

0,002

x

B064300C

m3

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

0,0851

x

BD3Z2886

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm

1,000

x

B0512401

t

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

0,0053

x

30,88000 =
103,30000 =

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0914

x

73,20430 =

Subtotal:

9,78650

0,54749

76,57552

76,57552

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37475

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

101,93363
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,93363

€
Filtre d'aigua per a xarxa de reg, col·Locat abans de
Rend.: 1,000
87,00
les electrovbàlvules i dins de la mateixa arqueta.
______________________________________________________________________________________________________________

P-61

ED35MV66

u

€
Previsió de sistema de cloració de reg, per al
Rend.: 1,000
240,00
comptador de reg per aspersió.
Segons detalls de projecte.
______________________________________________________________________________________________________________

P-62

ED35MV77

u

P-63

ED5A1500

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

Rend.: 1,000
Unitats

6,95
Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

1,31600

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,140 /R x
0,070 /R x
Subtotal:

3,15140

4,46740

4,46740

Materials
BD5A2D00

m

Tub circular ranurat de paret simple de Polietilè i 125
mm de diàmetre

1,050

x

2,30000 =

Subtotal:

2,41500
2,41500

2,41500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06701

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,94941
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

ED5EAL11

m

Canal de recollida d'aigua de la casa ´´Función Dúctil
Benito´´ amb referència del fabricant PC30, o
equivalent, amb canal i reixa de fosa C-250 de
dimensions exteriors 750x360x300mm i amplada
interior de la canal de 235mm, col.locada amb

Rend.: 1,000

6,94941
208,85

€
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fonament de formigó H-150, segons prescripcions del
fabricant, totalment anivellada amb el paviment i amb
la pendent necessària per l'evacuació de les aigües
de pluja en tot el seu recorregut.

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

2,82000

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

3,37650
6,19650

6,19650

Materials
BD5EALLP m

Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb
element portador, sense pendent, amb bonera,
vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm, per a
una càrrega classe K 3 d'amplària, de <= 30 mm
d'alçària

1,000

x

202,56000 =

Subtotal:

202,56000

202,56000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

208,84945
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED5L2583

m2

202,56000

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

208,84945

Rend.: 1,000

Unitats

8,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,033 /R x

19,99000 =

0,65967

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,066 /R x

22,51000 =

1,48566

Subtotal:

2,14533

2,14533

Materials
BD5L2580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100

x

5,70000 =

6,27000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,15000 =

0,30000

Subtotal:

6,57000

6,57000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03218

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,74751
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,74751
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€
Partida Alçada per a reparació dels elements de
Rend.: 1,000
812,76
clavegueram existents que quedin afectats per les
obres del pressent projecte, tals com pericons o trams
de xarxa. La previssió del pressupost per a la
reparació dels elements que no es contemplen en el
present projecte i que el seu deteriorament no sigui
causat per la obra, no es considera en aquesta
partida ni en el projecte en general.
______________________________________________________________________________________________________________

P-65

ED755311

Pa

P-66

ED755313

Pa

Revisió i comrpovació amb assajos realaitzats per
entitat de control de qualitat externa, de l'estat final de
la instal.lació de sanejament un cop finalitzada:

Rend.: 1,000

4.014,56

€

- Incloure proves d'estanquitat de la xarxa de
clavagueram d'aire (recomanable) o aigua.
- Incloure neteja de xarxa amb equips d'alta pressió,
amb aspiració i extracció de residus, i es
comprovaran tots aquells element accessibles.
- Incloure inspecció de la xarxa i canalitzacions
mitjançant càmera de TV prèvia a la recepció de
l'obra i posada en marxa del servei.
completar la partida ed755313 d'inspeccio de la xarxa
______________________________________________________________________________________________________________
€
Connexionat de la xarxa de sanejament als pous
Rend.: 1,000
2.800,86
existents.
______________________________________________________________________________________________________________

P-67

ED755314

Pa

€
Cates per a la localització de serveis existents,
Rend.: 1,000
300,00
realitzades a màquina o a mà en funció del servei i la
seva possible incidència. Inclou els mitjans auxiliars
necessaris.
______________________________________________________________________________________________________________

P-68

ED75MV22

Pa

P-69

EFA1E311

m

Tub PVC 110 mm instal·lat per desguàs.

Rend.: 4,156
Unitats

8,22
Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

1,62305

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,290 /R x
0,290 /R x
Subtotal:

1,39487

3,01792

3,01792

Materials
BFA1E340

m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020

x

4,34000 =

4,42680

BFYA1E40

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

0,73000 =

0,73000

Subtotal:

5,15680

5,15680

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04527

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,21999
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,21999
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P-70

EFA1MV23

m

TUB PVC 110 MM protecció mangueres z
pavimentades

Rend.: 4,156
Unitats

8,22
Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

1,62305

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,290 /R x
0,290 /R x
Subtotal:

1,39487

3,01792

3,01792

Materials
BFYA1E40

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

0,73000 =

0,73000

BFA1E340

m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020

x

4,34000 =

4,42680

Subtotal:

5,15680

5,15680

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04527

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,21999
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

EFA26512

m

Tub de polietilè de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, embolcallat amb formigó de resistència
de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locatal fons de la rasa.

8,21999

Rend.: 1,000

Unitats

12,92

Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

2,79120

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x
0,120 /R x
Subtotal:

2,39880

5,19000

5,19000

Materials
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de polietilè a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

0,35000 =

0,35000

BFWA2640 u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300

x

3,10000 =

0,93000

BFA26540

m

Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre nomimal, de
16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020

x

5,83000 =

5,94660

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,950

x

0,45000 =

0,42750

BFYA3640

Subtotal:

EFA29511

m

7,65410

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07785

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,92195
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-72

7,65410

Tub de polietilè de 500 mm de diàmetre nominal de
formació helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, embolcallat amb formigó de resistència
de 15N/mm2, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locatal fons de la rasa.

Rend.: 1,000

12,92195
33,65

€
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Unitats

Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

3,48900

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,99850

6,48750

6,48750

Materials
BFWA2940 u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300

x

9,90000 =

2,97000

BFYA3940

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de polietilè a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

1,51000 =

1,51000

B0A75K02

u

Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior

0,660

x

1,31000 =

0,86460

BFA29540

m

Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre nomimal, de
16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020

x

21,29000 =

21,71580

Subtotal:

27,06040

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09731

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

33,64521
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

EFB24411

m

27,06040

Xarx Sec. Tub polietilè densitat baixa, d=20 mm,
p=10 bar, connect.pressió (difusors).

33,64521

Rend.: 1,000
Unitats

3,22
Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

0,93040

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,040 /R x
0,040 /R x
Subtotal:

0,79960

1,73000

1,73000

Materials
BFB24400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,22000 =

0,22440

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

2,200

x

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

0,29000 =
1,88000 =

0,63800

BFWB2405 u

BFYB2405

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,04000 =

0,04000

u

Subtotal:

0,56400

1,46640

1,46640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02595

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,22235
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

EFB27411

m

Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM alimentació
degoteig

3,22235

Rend.: 1,000
Unitats

6,39
Preu

Parcial

€
Import
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Ma d'obra
A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador

0,065 /R x

19,99000 =

1,29935

Oficial 1a muntador

0,065 /R x

23,26000 =

1,51190

Subtotal:

2,81125

2,81125

Materials
BFWB2705 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

5,09000 =

1,52700

BFB27400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,86000 =

0,87720

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

1,600

x

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,62000 =
0,14000 =

0,99200

BFYB2705

Subtotal:

0,14000

3,53620

3,53620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04217

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,38962
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-75

EFB2MV12

m

Xarx Sec. Tub polietilé 40 mm 10ATM distribució des
de claus

6,38962

Rend.: 1,000
Unitats

6,39
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,065 /R x

19,99000 =

1,29935

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,065 /R x

23,26000 =

1,51190

Subtotal:

2,81125

2,81125

Materials
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

1,600

x

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

0,62000 =
5,09000 =

0,99200

BFWB2705 u

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,14000 =

0,14000

BFB27400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,86000 =

0,87720

B0A75F02

u

Subtotal:

1,52700

3,53620

3,53620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04217

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,38962
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

EG1B0711

Ma d'obra

u

Armari polièster Himel PLD-85/00 amb sòcol.

Rend.: 1,000
Unitats

6,38962
354,97
Preu

Parcial

€
Import
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A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380 /R x
0,380 /R x

19,96000 =
23,26000 =

Subtotal:

7,58480
8,83880
16,42360

16,42360

Materials
BGW1B000 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x

4,96000 =

4,96000

BG1B0760

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta

1,000

x

333,34000 =

333,34000

u

Subtotal:

338,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24635

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

354,96995
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-77

EG380811

m

338,30000

Cond. coure RV 0,6/1,4x2,5 mm2 col. tub.

Rend.: 1,910
Unitats

354,96995
4,36
Preu

Parcial

19,96000 =
23,26000 =

1,21780

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

1,56754

2,78534

2,78534

Materials
BG380800

m

BGW38000 u

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2

1,020

x

1,17000 =

1,19340

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,34000 =

0,34000

Subtotal:

1,53340

1,53340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04178

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,36052
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-78

EG7A1121

u

Programador electrònic de tipus universal, amb cèlula
fotolumínica per a control horari i segons la llum solar,
de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a
càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues
inductives, interval mínim de programació d'1 min,
encastat

4,36052

Rend.: 1,000

Unitats

78,36

Preu

Parcial

19,96000 =
23,26000 =

4,65200

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,133 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

2,65468

7,30668

7,30668

Materials
BG7A1121

u

Programador electrònic de tipus universal, de 230 V,
amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues
resistives i de 1000 W per a càrregues inductives,
interval mínim de programació d'1 min, per a encastar

1,000

x

Subtotal:

70,94000 =

70,94000

70,94000

70,94000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10960

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

78,35628
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-79

EHZ1U011

m

Subministrament i col·Locació de Suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a
terra formigonat de 3 m d'alçària.

78,35628

Rend.: 1,366

Unitats

21,62

Preu

Parcial

19,96000 =
23,26000 =

5,84480

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,400 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

6,81113
12,65593

12,65593

Materials
BHZ1U010

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar
les llumeneres industrials, amb part proporcional
d'accessoris

1,000

x

8,77000 =

Subtotal:

8,77000

8,77000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18984

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,61577
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-80

EN111511

u

8,77000

Vàlvula descàrrega automàtica 1/2´´ dins pericó
Rainbird 16A-FPD

21,61577

Rend.: 1,000
Unitats

22,56
Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

5,81500

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x
0,250 /R x
Subtotal:

4,99750

10,81250

10,81250

Materials
BN111580

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

x

11,59000 =

Subtotal:

11,59000

11,59000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16219

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,56469
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-81

EN314311

u

11,59000

Vàlvula de bola racord pla 1 1/2´´1 Pn 10 bars.

Rend.: 0,247
Unitats

22,56469
54,08
Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

19,99000 =

20,23279

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23,26000 =

23,54251

€
Import
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Pàg.:

48

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

43,77530

43,77530

Materials
BN314320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000

x

9,65000 =

Subtotal:

9,65000

9,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,65663

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,08193
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-82

EN314312

u

9,65000

Vàlvula de bola racord pla 2 1/2´´1 Pn 10 bars.

Rend.: 0,086
Unitats

54,08193
137,26
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x
0,250 /R x

19,99000 =
23,26000 =

Subtotal:

58,11047
67,61628
125,72675

125,72675

Materials
BN314320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000

x

9,65000 =

Subtotal:

9,65000

9,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,88590

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

137,26265
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83

EN314322

u

9,65000

Pluviometre (sensor de pluja) ajustable de 2,3mm a
25,4 mm, amb anti-vandàlic estàndar.

137,26265

Rend.: 0,200
Unitats

64,52
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x
0,250 /R x

23,26000 =
19,99000 =

Subtotal:

29,07500
24,98750
54,06250

54,06250

Materials
BN314320

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000

x

9,65000 =

Subtotal:

9,65000

9,65000

9,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,81094

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

64,52344
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

64,52344
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P-84

ER3PMV12

m3

Paviment 09.2 d'aportació de Terra vegetal de
jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals.

Rend.: 1,000

Unitats

118,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,900 /R x
0,900 /R x

24,86000 =
28,01000 =

Subtotal:

22,37400
25,20900
47,58300

47,58300

Materials
BR3P2150

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111

x

63,16000 =

Subtotal:

70,17076

70,17076

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,71375

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

118,46751
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

ER4AL411

u

70,17076

Subministrament i plantació de Paviment 09 del tipus
Rosmarinus Prostrata (romaní) inclosa esmena del
terreny en cas necessari, adobat i primer reg.
9ut's m2

118,46751

Rend.: 1,000

Unitats

3,51

Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1502E00

h

0,025 /R x

Camió cisterna de 8 m3

41,73000 =

Subtotal:

1,04325
1,04325

1,04325

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

BR4H3433

u

Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000

x

1,67000 =
1,44000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,08350
1,44000
1,52350

0,00 %

1,52350
3,50675
0,00000
3,50675

€
Demolició, sota rasant, d'elements varis d'un edifici
Rend.: 1,000
6.000,00
estructuralment aïllat, inclús càrrega mecànica
d'aquests sobre camió, transport a abocador i p.p. de
costos indirectes, segons NTE/ADD-20.
______________________________________________________________________________________________________________
F2111212

Pa
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PARTIDES D'OBRA

P-86

F2111414

ml

Demolició de mur de tancament d'obra del solar

Rend.: 1,269
Unitats

3,90
Preu

Parcial

18,80000 =

1,33333

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,090 /R x

Manobre

Subtotal:

1,33333

1,33333

Maquinària
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,045 /R x

71,76000 =

Subtotal:

2,54468
2,54468

2,54468

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,89801
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-87

F219020P

m2

Demolició de paviments asfàltics, amb compressor,
inclús neteja i retirada de runa a peu de càrrega,
sense transport i amb p.p. de mitjans auxiliars,
mesurat sobre perfil.

3,89801

Rend.: 0,738

Unitats

5,36

Preu

Parcial

19,45000 =

2,63550

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,100 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

2,63550

2,63550

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,00000 =

1,62602

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

15,60000 =

1,05691

Subtotal:

2,68293

2,68293

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03953

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,35796
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

5,35796

Rend.: 1,000

Unitats

3,95

Preu

Parcial

19,45000 =

1,94500

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x
Subtotal:

1,94500

1,94500

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050 /R x
0,024 /R x
Subtotal:

15,60000 =
50,00000 =

0,78000
1,20000
1,98000

1,98000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02918

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,95418
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-89

F2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

3,95418

Rend.: 1,000

Unitats

12,02

Preu

Parcial

19,45000 =

7,97450

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,410 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

7,97450

7,97450

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,175 /R x

15,60000 =

2,73000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,00000 =

1,20000

Subtotal:

3,93000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11962

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,02412
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-90

F219FBC0

m

3,93000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

12,02412

Rend.: 1,000

Unitats

4,87

Preu

Parcial

19,45000 =

3,30650

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,170 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

3,30650

3,30650

Maquinària
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x

8,92000 =

Subtotal:

1,51640
1,51640

1,51640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04960

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,87250
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-91

F219MV01

m2

Demolició de paviment de llambordes situades sota
paviment asfàltic, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió

4,87250

Rend.: 1,000

Unitats

12,02

Preu

Parcial

19,45000 =

7,97450

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,410 /R x
Subtotal:

7,97450

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,00000 =

1,20000

7,97450
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C1101200

h

0,175 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

2,73000
3,93000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11962

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,02412
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-92

F21Q2501

u

3,93000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

12,02412

Rend.: 2,615

Unitats

15,02

Preu

Parcial

19,45000 =

8,92543

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,200 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

8,92543

8,92543

Maquinària
C1101200

h

1,000 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

5,96558
5,96558

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13388

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,02489
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-93

F21QMV11

u

5,96558

Retirada d'element de sanejament: embornal

Rend.: 2,615
Unitats

15,02489
10,53
Preu

Parcial

19,45000 =

7,43786

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

7,43786

7,43786

Maquinària
C1101200

h

0,500 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

2,98279
2,98279

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11157

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,53222
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-94

F21QMV12

u

2,98279

Retirada de tapa de registre de sanejament en asfalt,
inclús marc encastat.

10,53222

Rend.: 2,615
Unitats

18,08
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,45000 =

Subtotal:

14,87572
14,87572

14,87572

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500 /R x
Subtotal:

15,60000 =

2,98279
2,98279

2,98279
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22314

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

18,08165
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-95

F21QMV13

u

Retirada tapa registre en vorera, inclús marc
encastat.

18,08165

Rend.: 2,615
Unitats

13,71
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,500 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

11,15679
11,15679

11,15679

Maquinària
C1101200

h

0,400 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

2,38623
2,38623

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16735

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,71037
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-96

F21QMV51

u

2,38623

Retirada d'element de sanejament: interceptor

Rend.: 2,615
Unitats

13,71037
31,60
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

3,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

22,31358
22,31358

22,31358

Maquinària
C1101200

h

1,500 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

8,94837
8,94837

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33470

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,59665
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-97

F21QMV60

u

8,94837

Retirada de pilona ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

31,59665

Rend.: 2,615

Unitats

13,52

Preu

Parcial

19,45000 =

7,43786

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x
Subtotal:

7,43786

7,43786

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,000 /R x
Subtotal:

15,60000 =

5,96558
5,96558

5,96558
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11157

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,51501
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,51501

€
Retirada d'elements de fibrociment i desamiantització
Rend.: 1,000
2.500,00
de les canonades d'aigua potables existents, per a la
seva posterior substitució. Inclou la deposició i el
cànon a abocador autoritzat
______________________________________________________________________________________________________________

P-98

F21QMV70

PA

P-99

F21QMV99

PA

NOTES GENERALS:

Rend.: 1,000

0,00

€

Tots els elements desctrits en els amidaments
inclouran el subministrament dels materials i la
col·locació/ instal·lació / muntatge dels mateixos, així
com els mitjans auxiliars, tant de maquinària com de
personal necessaris per a la seva correcta execució i
per tal de poder deixar la partida totalment acabada.
També s'inclourà les feines i materials necessaris per
a deixar els elements que s'inclouen correctament
executats i acabats, encara que no s'indiquin ni es
detallin en aquests amidaments o en la documentació
gràfica.
______________________________________________________________________________________________________________
P-100

F21SE001

u

Desmuntatge de senyalització existent segons
instruccions del departament de viabilitat de
l'ajuntament, inclús neteja i retirada de runa a peu de
càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans
auxiliars.

Rend.: 0,337

Unitats

70,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

1,000 /R x

Oficial 1a muntador

23,26000 =

Subtotal:

69,02077
69,02077

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,03531

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

70,05608
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-101

F21SU001

u

69,02077

Desmuntatge de pal de fusta, inclús neteja i retirada
de runa a peu de càrrega, sense transport i amb p.p.
de mitjans auxiliars.

70,05608

Rend.: 0,926

Unitats

50,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

23,26000 =

Subtotal:

50,23758
50,23758

50,23758

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,75356

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

50,99114
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,99114
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P-102

F2211111

m3

Excavació de terra per a caixa de paviment en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, inclús neteja i
retirada de les terres a peu de càrrega, sense
transport i amb p.p. de mitjans auxiliars.

Rend.: 1,529

Unitats

2,45

Preu

Parcial

83,24000 =

2,44984

€

Import

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,44984

2,44984
2,44984
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i deixat a peu de càrrega.

2,44984

Rend.: 1,243
Unitats

0,42
Preu

Parcial

87,04000 =

0,42014

€
Import

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,006 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,42014

0,42014
0,42014
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,42014

€
Partida a justificar de comprovació de la capa existent
Rend.: 1,000
0,00
a tota la superfície de la parcel·la de sol +
regularització.
Si existeix 1m de sol seleccionat, no cal fer aportació
addicional.
______________________________________________________________________________________________________________

P-103

F221GA01

PA

P-104

F221GA02

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent
a tota la superfície de la parcel·la de sol +
regularització.
Si existeix menys d'1m de sol seleccionat, cal retirar
35cm i fer aportació addicional de 35 cm de sòl
seleccionat E2.
Amidament: 4.150 m2 * 0.35

Rend.: 1,000

Unitats

46,94

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,350 /R x

83,24000 =

Subtotal:

29,13400
29,13400

29,13400

Partides d'obra
F928101F

m3

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

1,000

x
Subtotal:

17,80255 =

17,80255
17,80255

17,80255

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

56

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

46,93655
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-105

F221GA03

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent
a tota la superfície de la parcel·la de sol +
regularització.
Si existeix sòl tolerable, cal retirar 40 cm i fer
aportació addicional de 40 cm de sòl seleccionat E2;
o retirar 50 cm i fer aportació addicional de 50 cm de
sòl adapatat.
Amidament: 4.150 m2 * 0.40 o 0.50

46,93655

Rend.: 1,000

Unitats

51,10

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,400 /R x

83,24000 =

Subtotal:

33,29600
33,29600

33,29600

Partides d'obra
F928101F

m3

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

1,000

x

17,80255 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

17,80255
17,80255

51,09855
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-106

F221GA04

PA

Partida a justificar de comprovació de la capa existent
a tota la superfície de la parcel·la de sol +
regularització.
Si existeix reblert, cal retirar 100 cm i fer aportació
addicional de 100 cm de sòl seleccionat.
Amidament: 4.150 m2 * 1,00

51,09855

Rend.: 1,000

Unitats

17,80255

101,04

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

1,000 /R x

83,24000 =

Subtotal:

83,24000
83,24000

83,24000

Partides d'obra
F928101F

m3

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

1,000

x

17,80255 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,80255
17,80255

0,00 %

17,80255
101,04255
0,00000
101,04255

€
Transport i deposició de residus, procedents de
Rend.: 1,000
309,20
moviment de terres i enderrocs, amb un esponjament
del 35%, a abocador. Inclou cànon de deposició
______________________________________________________________________________________________________________

P-107

F221MV02

m3
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P-108

F228A80F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98% PM

Rend.: 0,750

Unitats

13,32

Preu

Parcial

19,45000 =

6,22400

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,240 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

6,22400

6,22400

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060 /R x

50,00000 =

4,00000

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,240 /R x

9,38000 =

3,00160

Subtotal:

7,00160

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09336

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,31896
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2421112

m3

7,00160

Excavació de rasa fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, inclús neteja i retirada de les terres a peu
de càrrega, sense transport i amb p.p. de mitjans
auxiliars.

13,31896

Rend.: 1,324

Unitats

5,51

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,145 /R x

37,71000 =

4,12987

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021 /R x

87,04000 =

1,38054

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,51041

5,51041
5,51041
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-109

F2R64237

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Esponjament previst : 20%

5,51041

Rend.: 1,000

Unitats

6,48

Preu

Parcial

31,64000 =
71,76000 =

5,75848

€

Import

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,182 /R x
0,010 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,71760
6,47608

0,00 %

6,47608
6,47608
0,00000
6,47608
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P-110

F923S312

m3

Subbase granular amb àrid procedent de matxuca
amb un grau de compactació del 95% de proctor
normal inclosa càrrega i transport a interior d'obra.

Rend.: 1,000

Unitats

13,49

Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,035 /R x
0,020 /R x

57,52000 =
66,20000 =

Subtotal:

2,01320
1,32400
3,33720

3,33720

Materials
B033SJ00

t

Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 40 a 70 mm

1,1501

x

8,00000 =

Subtotal:

9,20080
9,20080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,49210
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F928101F

m3

9,20080

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

13,49210

Rend.: 1,000
Unitats

17,80
Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,025 /R x
0,045 /R x

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

41,73000 =
66,20000 =
57,52000 =

Subtotal:

1,04325
2,97900
2,01320
6,03545

6,03545

Materials
B03D1000

m3

Terra seleccionada

1,150

x

9,33000 =

10,72950

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,67000 =

0,08350

Subtotal:

10,81300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,80255
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-111

F931201J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

17,80255

Rend.: 1,000
Unitats

25,58
Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

10,81300

0,050 /R x

€
Import
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Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,040 /R x
0,025 /R x
0,035 /R x

66,20000 =
41,73000 =
57,52000 =

Subtotal:

2,64800
1,04325
2,01320
5,70445

5,70445

Materials
B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

16,38000 =
1,67000 =

Subtotal:

18,83700
0,08350
18,92050

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,57905
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F935191J

m3

18,92050

Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

25,57905

Rend.: 1,000
Unitats

40,86
Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,035 /R x
0,075 /R x
0,025 /R x

57,52000 =
66,20000 =
41,73000 =

Subtotal:

2,01320
4,96500
1,04325
8,02145

8,02145

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,025

x

1,67000 =

0,04175

B0382400

m3

Grava-ciment GC20

1,100

x

28,95000 =

31,84500

Subtotal:

31,88675

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

40,86230
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-112

F9651210

m

D-5 (4) Vorada recta de peces de formigó, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

40,86230

Rend.: 1,000

Unitats

23,70

Preu

Parcial

22,51000 =

5,17730

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

31,88675

0,230 /R x

€

Import
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A0140000

h

0,480 /R x

Manobre

18,80000 =

Subtotal:

9,02400
14,20130

14,20130

Materials
1,050

x

5,85000 =

6,14250

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

0,0539

x

57,13000 =

3,07931

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021

x

29,51000 =

0,06197

B96511D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B06NN14C

m3

B0710250

t

Subtotal:

9,28378

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21302

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,69810
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-113

F965MV17

m

9,28378

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,69810

Rend.: 1,000

Unitats

23,70

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

5,17730

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,480 /R x
0,230 /R x
Subtotal:

9,02400

14,20130

14,20130

Materials
B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021

x

29,51000 =

0,06197

B06NN14C

m3

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

0,0539

x

57,13000 =

3,07931

B96511D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050

x

5,85000 =

6,14250

Subtotal:

9,28378

9,28378

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21302

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

23,69810
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,69810
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P-114

F966MV16

m

Vorada tipus Fiol recte escairada de formigó
prefabricat tipus Fiol de la casa I.C.A. o equivalent, de
20x40x100cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.

Rend.: 1,000

Unitats

61,40

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

6,52790

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,490 /R x
0,290 /R x
Subtotal:

9,21200

15,73990

15,73990

Materials
1,050

x

40,27000 =

42,28350

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

0,0539

x

57,13000 =

3,07931

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021

x

29,51000 =

0,06197

B966A1D0

m

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B06NN14C

m3

B0710250

t

Subtotal:

45,42478

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23610

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

61,40078
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-115

F96AMV11

m

45,42478

E2a Pletina metàl.lica galvanitzada secció
200x10mm, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural

61,40078

Rend.: 1,000

Unitats

43,64

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

3,37650

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,82000

6,19650

6,19650

Materials
B06NN14C

m3

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

0,045

x

57,13000 =

2,57085

B96AUC30

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

0,800

x

43,48000 =

34,78400

Subtotal:

37,35485

37,35485
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

43,64430
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-116

F96AMV31

m

E2b Pletina metàl.lica galvanitzada secció
300x10mm, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural

43,64430

Rend.: 1,000

54,51

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

3,37650

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,82000

6,19650

6,19650

Materials
B96AUC30

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050

x

43,48000 =

45,65400

B06NN14C

m3

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

0,045

x

57,13000 =

2,57085

Subtotal:

48,22485

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,51430
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-117

F991MV13

u

48,22485

Escocell tipus Brico A68 Rodó de Fundició Ductil
Benito de un aro de fundició Ø160cm interior,
col·locat amb fonament i anellat de formigó.
Es col·locarà làmina antiarrels amb estries de 60cm
de fondària.

54,51430

Rend.: 1,000

206,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x
0,750 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

14,10000
16,88250
30,98250

30,98250

Materials
B99ZZ090

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000

x

155,98000 =

155,98000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,320

x

58,04000 =

18,57280

Subtotal:

174,55280

174,55280

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46474

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

206,00004
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-118

F9A1UA10

m3

Subministrament i extesa de Paviment tipus 08 de
sorra de Santa Coloma amb encintat perimetrall, de
40cm d'espessor,estesa+picon.100%PM

206,00004

Rend.: 1,000

Unitats

27,54

Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

41,73000 =

1,04325

C1331100

h

Motoanivelladora petita

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

57,52000 =
66,20000 =

2,01320

C13350C0

0,035 /R x
0,070 /R x
Subtotal:

4,63400
7,69045

7,69045

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

1,67000 =
16,36000 =

Subtotal:

0,08350
18,81400
18,89750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

27,54205
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-119

F9B1GA99

m2

18,89750

Paviment tipus Terana, col·Locat amb morter sobre
llit de formigó.

27,54205

Rend.: 1,000
Unitats

92,88
Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =
19,45000 =

6,01600

€
Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,170 /R x
0,320 /R x

A0150000

h

Manobre especialista

0,020 /R x
Subtotal:

3,82670
0,38900
10,23170

10,23170

Maquinària
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020 /R x

6,63000 =

Subtotal:

0,13260
0,13260

0,13260

Materials
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0-3.5 mm

0,0775

x

B9B1GA01

u

Llambordí granític tipus Terana

90,000

x
Subtotal:

17,64000 =
0,90000 =

1,36710
81,00000
82,36710

82,36710
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

92,88488
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-120

F9B1UM80

m2

Paviment tipus 02 de llamborda de formigó bicapa
semisec prensat de 10 cm de gruix, model Palma de
la casa Escofet, amb acabat fotocatalític repercussió
de 50 u/m2 aproximadament, llit d'ull de perdiu de 5
cm i reblert de juntes amb sorra, col.locat.

92,88488

Rend.: 1,000

Unitats

46,88

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =
19,45000 =

3,82670

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0150000

h

Manobre especialista

0,320 /R x
0,170 /R x
0,020 /R x
Subtotal:

6,01600
0,38900
10,23170

10,23170

Maquinària
C133A0K0

h

0,020 /R x

Safata vibrant amb placa de 60 cm

6,63000 =

Subtotal:

0,13260
0,13260

0,13260

Materials
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0-3.5 mm

0,0775

x

B9B11200

u

Llambordí granític tipus Palma Escofet de
181x148x100 mm

50,000

x

17,64000 =
0,70000 =

Subtotal:

1,36710
35,00000
36,36710

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

46,88488
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-121

F9B1UM90

m2

36,36710

Paviment tipus 03 de llamborda de formigó bicapa
semisec premsat de 10 cm de gruix, model Palma de
la casa Escofet, amb acabat fotocatalític , repercussió
de 45 U/m2 aproximadament, llit d'ull de perdiu de 5
cm i reblert de junts amb sorra, col.locat amb junta
parcialment oberta tal i com s'indica en el plànol
UR10.2 de paviments.

46,88488

Rend.: 1,000

Unitats

95,88

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

6,01600
3,82670

19,45000 =

0,38900

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,320 /R x
0,170 /R x

A0150000

h

Manobre especialista

0,020 /R x

A0140000

h

Manobre

Subtotal:

10,23170

10,23170

Maquinària
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020 /R x

6,63000 =

Subtotal:

0,13260
0,13260

Materials
B9B11200

u

Llambordí granític tipus Palma Escofet de
181x148x100 mm

119,9999

x

0,70000 =

83,99993

0,13260
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B0310500

t

Sorra de pedrera de 0-3.5 mm

0,0775

x

17,64000 =

Subtotal:

1,36710
85,36703

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15348

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

95,88481
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-122

F9F1MVC2

m2

85,36703

Paviment tipus 04 de panot de morter de 9 pastilles
de 16x16x4 cm. sobre llit de morter de 3cm. Inclou
formació de vorades.

95,88481

Rend.: 1,000

50,13

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,880 /R x
0,285 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

19,80880
5,35800
25,16680

25,16680

Materials
B9F15100

m2

Peça Terana de Breinco de formigó prefabricat de
16x16 cm i 7 cm de gruix, preu superior

B0512401

t

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

B0111000

m3

Aigua

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,020

x

20,00000 =

20,40000

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

0,010

x
x

1,67000 =
76,38710 =

0,01670

0,0504

Subtotal:

3,84991

24,58684

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

50,13114
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-123

F9F1MVC3

m2

24,58684

Paviment tipus 12 de peces de formigó prefabricat
amb acabat abotonat amb 16 botons per peça,per a
senyalització tàctil sobre llit de morter de 3cm. Inclou
formació de vorades.

50,13114

Rend.: 1,000

39,86

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,880 /R x
0,285 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

19,80880
5,35800
25,16680

Materials
0,010

x

0,0031

x

1,67000 =
103,30000 =

0,32023

Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
superior

1,050

x

9,65000 =

10,13250

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504

x

76,38710 =

3,84991

B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

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

B9E1H100

m2

D0701641

m3

0,01670

25,16680
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Subtotal:

14,31934

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

39,86364
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-124

F9F1MVC4

m2

14,31934

Paviment tipus 05 de peces panot de 4 ratlles, de
senyalització tàctil sobre llit de morter de 3m. Inclou
formació de vorades.

39,86364

Rend.: 1,000

39,18

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,285 /R x
0,880 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

5,35800
19,80880
25,16680

25,16680

Materials
B9E1F100

m2

Panot rallat per a senyalització tàctil

B0512401

t

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

B0111000

m3

Aigua

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,050

x

9,00000 =

9,45000

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

0,010

x

0,01670

0,0504

x

1,67000 =
76,38710 =

Subtotal:

3,84991

13,63684

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

39,18114
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11131

t

13,63684

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

39,18114

Rend.: 1,000

Unitats

54,48

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

1,61680

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,019 /R x
0,086 /R x
Subtotal:

0,42769

2,04449

2,04449

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x
0,010 /R x

66,20000 =
53,72000 =

0,53720

0,012 /R x

60,52000 =

0,72624

Subtotal:

0,79440

2,05784

Materials
B9H11131

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

x

50,35000 =

50,35000

2,05784
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Subtotal:

50,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03067

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,48300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11B31

t

50,35000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

54,48300

Rend.: 1,000

Unitats

52,42

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

0,42769

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,086 /R x
0,019 /R x
Subtotal:

1,61680

2,04449

2,04449

Maquinària
C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x
0,012 /R x

53,72000 =
66,20000 =

0,79440

0,012 /R x

60,52000 =

0,72624

Subtotal:

0,53720

2,05784

2,05784

Materials
B9H11B31

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000

x

48,29000 =

Subtotal:

48,29000

48,29000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03067

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

52,42300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11J31

t

48,29000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

52,42300

Rend.: 1,000

Unitats

52,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,086 /R x

18,80000 =

1,61680

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

22,51000 =

0,42769

Subtotal:

2,04449

2,04449

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x
0,010 /R x
0,012 /R x
Subtotal:

66,20000 =
53,72000 =
60,52000 =

0,79440
0,53720
0,72624
2,05784

2,05784
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Materials
B9H11J31

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000

x

48,04000 =

Subtotal:

48,04000

48,04000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03067

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

52,17300
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J12E40

m2

48,04000

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

52,17300

Rend.: 1,000
Unitats

0,49
Preu

Parcial

19,45000 =

0,05835

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

0,003 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,05835

0,05835

Maquinària
C1702D00

h

0,003 /R x

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000 =

Subtotal:

0,08439
0,08439

0,08439

Materials
B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000

x

0,35000 =

Subtotal:

0,35000

0,35000

0,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00088

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,49362
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

0,49362

Rend.: 1,000
Unitats

0,47
Preu

Parcial

19,45000 =

0,05835

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,003 /R x
Subtotal:

0,05835

0,05835

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003 /R x

28,13000 =

Subtotal:

0,08439
0,08439

0,08439

Materials
B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000

x

Subtotal:

0,33000 =

0,33000

0,33000

0,33000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00088

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

0,47362
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-125

F9V10315

m2

Llosa de peces de pedra calcària per a formació de
graons d'escala, arenada, de 60 mm de gruix,
col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

0,47362

Rend.: 1,000

134,14

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x
1,000 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

9,40000
22,51000
31,91000

31,91000

Materials
B0G1UM33 m2

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
deixada de serra, de 6 cm de gruix

1,020

x

97,21000 =

99,15420

D070A6C1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020

x

130,06998 =

2,60140

m3

Subtotal:

101,75560

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,47865

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

134,14425
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-126

FD559111

m

101,75560

Connexió a clavegueram des d'embornal . Canonada
de polietilè secció circular de dIAM 300mm

134,14425

Rend.: 1,000

50,57

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

6,20400

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330 /R x
0,330 /R x
Subtotal:

7,42830
13,63230

13,63230

Materials
BD559100

m

Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó
porós

1,050

x

20,89000 =

21,93450

B064300C

m3

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

0,1287

x

115,00000 =

14,80050

Subtotal:

36,73500

36,73500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20448

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

50,57178
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,57178
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P-127

FD5J4F08

u

Caixa per a embornal sifònica, prefabricada de plàstic
amb sifò desmuntable per a netejar, de 70x30x85 cm,
amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Tapa-reixa articulada ,odel ´´solo´´ de EJ.

Rend.: 1,000

78,35

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,050 /R x
1,050 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

19,74000
23,63550
43,37550

43,37550

Materials
0,2739

x

115,00000 =

31,49850

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007

x

1,28000 =

1,28896

Desencofrant

0,560

x

2,75000 =

1,54000

B064300C

m3

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

B0DF6F0A

u

B0DZA000

l

Subtotal:

34,32746

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,65063

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

78,35359
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDB27469

u

34,32746

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

78,35359

Rend.: 1,000

74,13

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

7,52000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

9,00400
16,52400

16,52400

Materials
B064300C

m3

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

0,4988

x

115,00000 =

Subtotal:

57,36200

57,36200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24786

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

74,13386
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDD1A529

m

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

74,13386

Rend.: 1,000

Unitats

240,68

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

57,36200

4,647 /R x
4,647 /R x

22,51000 =
18,80000 =

104,60397
87,36360

€

Import
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Subtotal:

191,96757

191,96757

Materials
0,0163

x

103,30000 =

1,68379

119,952

x

0,18000 =

21,59136

Aigua

0,006

x

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176

x

1,67000 =
128,13658 =

22,55204

B0512401

t

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

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0111000

m3

D070A8B1

m3

Subtotal:

0,01002

45,83721

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,87951

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

240,68429
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDDZ51D9

u

45,83721

Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

240,68429

Rend.: 1,000

16,55

Unitats

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

5,64000

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

6,75300

12,39300

12,39300

Materials
BDDZ51D0 u

Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000

x

2,75000 =

2,75000

D070A8B1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095

x

128,13658 =

1,21730

m3

Subtotal:

3,96730

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18590

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

16,54620
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDDZAHD4

u

3,96730

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

16,54620

Rend.: 1,000

Unitats

176,90

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

7,70800

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

A0140000

h

Manobre

0,410 /R x
0,410 /R x
Subtotal:

Materials

9,22910

16,93710

16,93710
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BDDZAHD0 u

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

1,000

x

158,66000 =

158,66000

B0710250

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357

x

29,51000 =

1,05351

t

Subtotal:

159,71351

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25406

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

176,90467
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-128

FG22RG12

m

159,71351

Tub flexible corrugat Dn 150 mm

Rend.: 0,218
Unitats

176,90467
6,72
Preu

Parcial

19,96000 =
23,26000 =

3,52101

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,033 /R x
Subtotal:

1,83119

5,35220

5,35220

Materials
BG22RG10 m

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, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

1,26000 =

Subtotal:

1,28520

1,28520

1,28520

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08028

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,71768
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-129

FG22TA11

m

Tub polietilè 40 mm sistema Techline amb degoter 30
cm-romaní.

6,71768

Rend.: 1,000
Unitats

1,73
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,96000 =

0,39920

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

23,26000 =

0,58150

Subtotal:

0,98070

0,98070

Materials
BG22TA10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

Subtotal:

0,72000 =

0,73440

0,73440

0,73440
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01471

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,72981
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-130

FJS12011

u

Boca de reg 1 1/2´´ dins portella i total. instal·lada.

Rend.: 1,000
Unitats

1,72981
121,54
Preu

Parcial

23,26000 =
19,99000 =

1,99900

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

2,32600

4,32500

4,32500

Materials
BJS14030

u

Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre

1,000

x

53,61000 =

53,61000

BJS12030

u

Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000

x

37,90000 =

37,90000

BJS13030

u

Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre

1,000

x

25,64000 =

25,64000

Subtotal:

117,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06488

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

121,53988
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-131

FJS41512

u

117,15000

Difusor emergent Rainbird Serie Uni-Spray 10 cm.

Rend.: 0,480
Unitats

121,53988
34,10
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x
0,300 /R x

19,99000 =
23,26000 =

Subtotal:

12,49375
14,53750
27,03125

27,03125

Materials
BJSW1110

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

1,000

x

4,50000 =

4,50000

BJS41510

u

Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3
bars, sense regulador de pressió

1,000

x

2,16000 =

2,16000

Subtotal:

6,66000

6,66000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40547

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

34,09672
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,09672

€
Protecció de difusor emergent, inclou material i
Rend.: 1,000
55,00
col·locació
______________________________________________________________________________________________________________

P-132

FJS4MV55

u
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P-133

FJS51711

m

Xarx Prim. Canonada PE (polietilè) 75 mm 10 atm
baixa densitat alimentaria reg.

Rend.: 0,144
Unitats

11,52
Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

5,49194

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,034 /R x
0,034 /R x
Subtotal:

4,71986

10,21180

10,21180

Materials
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150

x

0,57000 =

0,08550

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,02000 =

0,02000

BJS517A0

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050

x

0,90000 =

0,94500

Subtotal:

1,05050

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,25530

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,51760
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-134

FJS51712

m

1,05050

Xarx Prim. Canonada PE 50 mm 10 atm. baixa
densitat alimentària boques reg.

11,51760

Rend.: 0,237
Unitats

7,41
Preu

Parcial

23,26000 =
19,99000 =

2,86776

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034 /R x
0,034 /R x
Subtotal:

3,33688

6,20464

6,20464

Materials
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150

x

0,57000 =

0,08550

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,02000 =

0,02000

BJS517A0

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050

x

0,90000 =

0,94500

Subtotal:

1,05050

1,05050

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,15512

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,41026
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-135

FJS51713

m

Xarx Sec. Canonada PE (de polietilè) 500mm, 10
atm. de baixa densitat alimentària reg.

Rend.: 0,237
Unitats

Ma d'obra

7,41026
7,41
Preu

Parcial

€
Import
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A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034 /R x
0,034 /R x

23,26000 =
19,99000 =

Subtotal:

3,33688
2,86776
6,20464

6,20464

Materials
BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,02000 =

0,02000

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150

x

0,57000 =

0,08550

BJS517A0

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050

x

0,90000 =

0,94500

Subtotal:

1,05050

1,05050

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,15512

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,41026
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-136

FJS5A611

u

Anell obert degotadors inserits 30cm, 3,5 l/h-Techline
autocomp.

7,41026

Rend.: 1,911

8,08

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,130 /R x

19,99000 =

1,35986

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130 /R x

23,26000 =

1,58231

Subtotal:

2,94217

2,94217

Materials
BJS51660

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,000

x

1,08000 =

3,24000

BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,000

x

0,60000 =

1,80000

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200

x

0,02000 =

0,02400

Subtotal:

5,06400

5,06400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,07355

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,07972
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-137

FJSA2111

u

Programador elèctric Rainbird ESP-8 MC fins 8
estacions.

8,07972

Rend.: 0,612

814,01

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,500 /R x

23,26000 =

Subtotal:

209,03595
209,03595

Materials
BJSA21L0

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un

1,000

x

599,75000 =

599,75000

209,03595
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nombre màxim de 50 estacions
Subtotal:

599,75000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

5,22590

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

814,01185
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-138

FJSB1215

u

599,75000

Electrovàlvula de 1 1/2´´ Rainbird 150 PGA instal·lada
per reg.

814,01185

Rend.: 1,400
Unitats

74,05
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

0,750 /R x

Oficial 1a muntador

23,26000 =

Subtotal:

12,46071
12,46071

12,46071

Materials
BJSB1220

u

BJSWE100 u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x

57,91000 =

57,91000

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000

x

3,49000 =

3,49000

Subtotal:

61,40000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18691

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

74,04762
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-139

FJSBB217

u

61,40000

Electrovàlvula de 1´´ Rainbird 100 PSB amb
depurador pel degoteig.

74,04762

Rend.: 0,245
Unitats

172,07
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

0,750 /R x

Oficial 1a muntador

23,26000 =

Subtotal:

71,20408
71,20408

71,20408

Materials
BJSWE100 u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000

x

3,49000 =

3,49000

BJSBB220

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

1,000

x

96,31000 =

96,31000

u

Subtotal:

99,80000

99,80000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,06806

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

172,07214
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

172,07214
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P-140

FJSCA1001111 u

Subministrament i instal·lació de comptador per a
xarxa de reg de 6000l/h, inclús p.p. de claus d'esfera,
aixeta de prova, vàlvula antiretorn i peces especials,
totalment muntat i en perfecte funcionament.

Rend.: 0,129

1.119,80

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

3,300 /R x

Oficial 1a muntador

23,26000 =

Subtotal:

595,02326
595,02326

595,02326

Materials
BJSCA100H u

Estació metereològica ET, per als programadors
SRC, Pro-C, iCC, ACC i ACCD, automàticament
recalcula els temps de reg en base de l'ET diària real,
ref. ET SYSTEM de la serie ET System de HUNTER

1,000

x

515,85000 =

Subtotal:

515,85000

515,85000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

8,92535

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.119,79861
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-141

FJSDR511

u

515,85000

Pericó de 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1
1/2´´

1.119,79861

Rend.: 0,198
Unitats

88,44
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

22,51000 =

34,10606

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

18,80000 =

28,48485

Subtotal:

62,59091

62,59091

Materials
BJSDR500

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000

x

23,98000 =

23,98000

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,050

x

18,60000 =

0,93000

Subtotal:

24,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,93886

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

88,43977
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-142

FJSDR512

u

24,91000

Pericó de 50x50x50 cm am desaigue i vàlvula racord
plà manual de 1.1/4´´ per rentatge

88,43977

Rend.: 0,127
Unitats

123,96
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

18,80000 =

44,40945

A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

22,51000 =

53,17323

Subtotal:

97,58268

Materials
B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,050

x

BJSDR500

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000

x

18,60000 =
23,98000 =

0,93000
23,98000

97,58268
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Subtotal:

24,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,46374

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

123,95642
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-143

FJSDR514

u

24,91000

Pericó 50x50x50 cm amb by-pass sectorial de 1era i
filtre de 300 micres i reductor de pressió de 10ATM a
0.5 ATM

123,95642

Rend.: 0,257

73,86

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x
0,300 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

26,27626
21,94553
48,22179

48,22179

Materials
B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,050

x

18,60000 =

0,93000

BJSDR500

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000

x

23,98000 =

23,98000

Subtotal:

24,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,72333

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

73,85512
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-144

FJSDR815

u

24,91000

Pericó 100x50x50 cm amb by-pass sectorial doble de
1 1/2´´

73,85512

Rend.: 1,000

214,41

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

5,64000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

6,75300
12,39300

12,39300

Materials
B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,050

x

18,60000 =

0,93000

BJSDR800

u

Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000

x

200,90000 =

200,90000

Subtotal:

FQ11H311

u

201,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18590

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

214,40890
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-145

201,83000

Subministrament i col·Locació de Banc Neoliviano de
Santa i Cole fusta d'iroko tracatada amb oli i collada
als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 55 cm
de llargària, amb suport de fosa de ferro GG.20 i
fonament formigonat.

Rend.: 1,000

214,40890
142,44

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,530 /R x
0,530 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

11,93030
9,96400
21,89430

21,89430

Materials
BQ11H332

u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, de 0,6 m de llargària,
amb respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

1,000

x

120,00000 =

Subtotal:

120,00000

120,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

142,44166
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-146

FQ11HA11

u

120,00000

Subministrament i col·Locació de Banc neoliviano de
Santa i cole de fusta d'iroko tractada amb oli i collada
als suports amb cargols d'acer inoxidable de 175 cm
de llargària, amb suport de ferro GG.20, i fonament
formigonat.

142,44166

Rend.: 1,000

755,85

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,530 /R x
0,530 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

11,93030
9,96400
21,89430

21,89430

Materials
BQ11HA32 u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'1,5 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

1,000

x

733,41000 =

Subtotal:

733,41000

733,41000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

755,85166
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-147

FQ11HA12

u

733,41000

Subministrament i col·Locació de Hydra Banc de la
casa Escofet de formigó armat color girs granític
decapat e hidrofugat anclat amb cargols d'acer
inoxidable de diam. 40 mm cada 60 cm col.locació
segons indicacions del fabricant inclosa p.p. de base
de formigó.

755,85166

Rend.: 1,000

755,85

€

CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític/beige
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorar amb cargols
Unitats

Preu

Parcial

Import
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Ma d'obra
A0140000
A0121000

h
h

Manobre

0,530 /R x

18,80000 =

9,96400

Oficial 1a

0,530 /R x

22,51000 =

11,93030

Subtotal:

21,89430

21,89430

Materials
BQ11HA32 u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'1,5 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

1,000

x

733,41000 =

Subtotal:

733,41000

733,41000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

755,85166
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-148

FQ11HA13

u

733,41000

Subministrament i col·Locació de Aparcament de
bicicletes model Raval d'Escofet, anclat amb cargols
d'acer inoxidable de diam. 40 mm cada 60 cm
col.locació segons indicacions del fabricant inclosa
p.p. de base de formigó.

755,85166

Rend.: 1,000

755,85

€

CARACTERISTIQUES:
modulable
MATERIAL: formigó UHPC
COLOR: gris granític/beige/ negre
ACABAT: decapat i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: encastat
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,530 /R x

18,80000 =

9,96400

A0121000

h

Oficial 1a

0,530 /R x

22,51000 =

11,93030

Subtotal:

21,89430

21,89430

Materials
BQ11HA32 u

Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'1,5 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa de ferro

1,000

x

733,41000 =

Subtotal:

FQ14P111

u

MATERIAL: formigó armat
COLOR: gris granític
ACABAT: exterior: polit i hidrofugat

733,41000

2,50 %

0,54736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

755,85166
0,00000

Subministrament i col·Locació de Taula taburet tipus
Prat d'Escofet de formigó armat color gris granític
polit i hidrofugat anclat mitjançant tornilleria d'acer
inoxidable segons composició de projecte.
C.Amid: Cada ut conté 1 taula i 4 tamburets.
CARATERISTIQUES:

733,41000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-149

733,41000

Rend.: 1,000

755,85166
1.194,84

€

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

interior: sortit de motllo i hidrofugat
COL.LOCACIÓ: ancorat amb cargols
PES: 115kg / 290kg
PALET: 100x100

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,530 /R x
0,530 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

11,93030
9,96400
21,89430

21,89430

Maquinària
C1503300

h

0,530 /R x

Camió grua de 3 t

42,27000 =

Subtotal:

22,40310
22,40310

22,40310

Materials
BQ14P190

u

Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, de 190 cm
de llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció
antioxidant i pintats, per a col·locació amb fixacions
mecàniques

1,000

x 1.150,00000 =

Subtotal:

FQ213111

u

1.150,00000

1.150,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.194,84476
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-150

1.150,00000

Subministrament i col·Locació de Paperera de la casa
Fundición Ductil Benito del tipus PA600 circular60,
inclòs ancoratge i elements auxiliars per la seva total
instal.lació.

La paperera serà del Tipus Circular60 PA600 de la
casa Fundició dúctil Benito amb les seguents
carateristiques: -Capacitat: 70 llitres
- Material: Planxa d'acer zincat i protegida amb una
capa de poliester al forn. Color gris oxiron.
- Suport: Tubular rodó de diam 40mm i gruix 2mm,
se li realitzarà a la seva part superior una perforació
de 17mm per a la instal.lació del xip.
- La paperera serà extraible i tornara a la seva
posició original (perpendicular al paviment) després
de qualsevol operació amb ella. Per assegurar que la
paperera no sigui treta per qualsevol persona, s'ha de
assegurar la seva extracció mitjançant una clau
triangular.
- La paperera haurà de ser basculant i portar un
sistema per al seu volteig, de tal manera que aquest
sigui unicament mitjançant el desbloqueig d'una pinça
de forma manual, que tornarà a la seva posició
original quan s'acabi l'operació, per assegurar que al
finalitzar, la paperera torna a la seva posició original.
- La cistella haurà d'estar coronada per un tubular de
20mm i d'espesor 2mm.

Rend.: 1,000

1.194,84476
121,97

€
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- La cistella haurà d'estar realitzada amb un gruix de
2mm i tindrà perforacions de ?5mm, entre les zones
que es deixaranllises, compreses:
- 6cm per sota del límit superior
- 6cm per sobre del límit inferior
deixant una zona central llisa de 16.5cm, on es
posarà l'escut de la Ciutat de Terrassa troquelat per
ambdues cares de la paperera.
- La base de la paperera haurà de ser d'un gruix de
3mm i tindrà quatre perforacions per a desguàs de 8
mm.?
- L'ancoratge al terra es realitzarà mitjançant carteles
soldades a 6, que tindran perforacions de 14mm per
cargolar en el paviment. la subjecció es realitzarà
amb 4 perns d'expansió.?- L'alçada total no haurà de
superar els 895mm i l'amplada de la mateixa no
pasarà dels 525mm.
- La paperera haura de ser entregada amb el xip que
la C.U.L.P.D.B. subministrarà al contractista. La seva
instal.lació cumplirà els requisits que la C.U.L.P.D.B.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x
0,750 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

9,00400
14,10000
23,10400

23,10400

Maquinària
C2001000

h

0,750 /R x

Martell trencador manual

3,35000 =

Subtotal:

2,51250
2,51250

2,51250

Materials
BQ213110

u

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000

x

89,89000 =

89,89000

D060M0B2

m3

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

0,0792

x

77,18315 =

6,11291

Subtotal:

96,00291

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,34656

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

121,96597
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-151

FQ312411

u

Subministrament i col·Locació de Font tipus Dual de
Fundición Ductil Benito mod. UM540I de 1010 cm
d'alçada totalment instal·lada fixada mitjançant
cargols d'acer inoxidable. Inclou formació de
fonamentació de base.

121,96597

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

96,00291

1.584,93

Preu

Parcial

€

Import
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A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x
4,000 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

75,20000
90,04000
165,24000

165,24000

Materials
BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000

x

25,54000 =

25,54000

BQ312411

u

Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb
protecció antioxidant i pintura en pols color marró, de
forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de
de llautó cromat, adaptada

1,000

x 1.382,29000 =

1.382,29000

D060M0B2

m3

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

0,1001

x

77,18315 =

Subtotal:

7,72603

1.415,55603

1.415,55603

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

4,13100

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.584,92703
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.584,92703

€
Subministrament i col·Locació de Cartell indicació
Rend.: 1,000
85,00
zona infantil col·Locat amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
______________________________________________________________________________________________________________

P-152

FQ42MV31

ut

€
Subministrament i col·Locació de Cartell indicació
Rend.: 1,000
85,00
prohibit gossos sense lligar amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
______________________________________________________________________________________________________________

P-153

FQ42MV50

ut

€
Subministrament i col·Locació de Cartell indicació
Rend.: 1,000
85,00
prohibit trepitjar gespa amb dau de formigó.
El cartell serà segons l'estil i el disseny del GEP.
______________________________________________________________________________________________________________

P-154

FQ42MV51

ut

€
M4- Subministrament i col·Locació de Gronxador Niu
Rend.: 1,000
4.450,50
de BDU REF 6.14500
Inclou tots els elements necessaris segons
instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva
correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca
BDU
______________________________________________________________________________________________________________

P-155

FQAB4411

u

€
M1-M5- Subministrament i muntatge de joc infantil de
Rend.: 1,000
138,00
1 tronc REF 6.51020 de BDU
Inclou tots els elements necessaris segons
instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva
correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca
BDU
______________________________________________________________________________________________________________

P-156

FQABH312

u
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€
M1- Subministrament i muntatge de joc infantil
Rend.: 1,000
8.223,65
Cabana + tronc + tobogan
Inclou tots els elements necessaris segons
instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva
correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca
BDU
______________________________________________________________________________________________________________

P-157

FQAE6211

u

€
M2- Subministrament i muntatge de joc infantil tipus
Rend.: 1,000
3.697,25
Grua giratoria + taula quadrada
Inclou tots els elements necessaris segons
instal.lació del fabricant.
Inclou la fonamentació necessària per a la seva
correcta estabilitat.
Acabats i qualitats segons plànols de detall. Marca
BDU
______________________________________________________________________________________________________________

P-158

FQAE6212

u

P-159

FQAT6111

u

M6- Subministrament i muntatge de taula de
Ping-Pong tipus VMOTC de fundició dúctil Benito.
Inclou base i fixació mecànica segons indicació del
producte totalment instal.lada mitjançant potes
d'ancoratge al paviment suport.

Rend.: 0,263

Unitats

1.471,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

19,99000 =

190,01901

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500 /R x

23,26000 =

221,10266

Subtotal:

411,12167

411,12167

Materials
BQAT6100

u

Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2
nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i
175 cm d'alçària aproximada, per a fixar
mecànicament

1,000

x 1.038,11000 =

D060M0C1

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,200

x

78,58755 =

Subtotal:

1.038,11000

15,71751

1.053,82751

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

6,16683

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.471,11601
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-160

FQBA1210

u

Protecció d'arbres, de 2m de diàmetre, amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm,
amb bastiment, platines i quatre cargols

1.471,11601

Rend.: 1,000

Unitats

89,80

Preu

Parcial

24,86000 =

2,48600

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

1.053,82751

0,100 /R x

€

Import
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Subtotal:

2,48600

2,48600

Materials
BQBA0144

u

Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i
127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,
platines i quatre cargols

1,000

x

87,28000 =

Subtotal:

87,28000

87,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03729

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

89,80329
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-161

FR433616

u

87,28000

Subministrament i plantació de Gleditsia triacanthos
f.inermis, de 35/40 cm de perímetre de tronc, produït
a viver acreditat amb la certificació MPS-ECAS, servit
en contenidor. La planta haurà d'anar identificada
mitjançant microxip de forma que es garantitzi la
traçabilitat de la mateixa durant tot el procés, des de
la selecció a viver fins a l'entrega a obra, ref.
GLI35CN de la sèrie Gleditsia triacanthos f.inermis
de SANTA&COLE FORESTAL, inclosa esmena de
terreny en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de
l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta
antiarrels.

89,80329

Rend.: 1,000

285,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
GLI35CN

u

Gleditsia triacanthos f.inermis, de 35/40 cm de
perímetre de tronc, produït a viver acreditat amb la
certificació MPS-ECAS, servit en contenidor. La
planta haurà d'anar identificada mitjançant microxip
de forma que es garantitzi la traçabilitat de la mateixa
durant tot el procés, des de la selecció a viver fins a
l'entrega a obra, ref. GLI35CN de la sèrie Gleditsia
triacanthos f.inermis de SANTA&COLE FORESTAL

1,000

x

285,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-162

FR436416

u

Subministrament i plantació de Paulownia
tormentosa, de 35/40 cm de perímetre de tronc,
produït a viver acreditat amb la certificació
MPS-ECAS, servit en contenidor. La planta haurà
d'anar identificada mitjançant microxip de forma que
es garantitzi la traçabilitat de la mateixa durant tot el
procés, des de la selecció a viver fins a l'entrega a
obra, de SANTA&COLE FORESTAL,
inclosa
esmena de terreny en cas necessari, adobat i primer
reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de
l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta

Rend.: 1,000

285,00000

285,00000

0,00 %

285,00000
285,00000
0,00000
285,00000
150,00

€
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antiarrels.
______________________________________________________________________________________________________________
P-163

FR439437

u

Subministrament i plantació de Jacaranda mimosifolia
de mides més grans del mercat, de perímetre de 10 a
12 cm, en, inclosa esmena de terreny en cas
necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de
l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta
antiarrels.

Rend.: 1,000

48,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR439437

u

Jacaranda mimosifolia de perímetre de 10 a 12 cm,
en contenidor de 25 l

1,000

x

48,22000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

48,22000
48,22000

48,22000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-164

FR43D411

u

Subministrament i plantació de Lagerstroemia indica
de mides més grans del mercat, de perímetre de 12 a
14 cm, inclosa esmena de terreny en cas necessari,
adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de
l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta
antiarrels.

48,22000

48,22000

Rend.: 1,000

153,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BR43D428

u

Lagerstroemia indica de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

1,000

x

153,37000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

153,37000

153,37000

153,37000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-165

FR45C611

u

Subministrament i plantació de Tipuana tipu (T.
speciosa) de mides més grans del mercat, de
perímetre de 18 a 20 cm, inclosa esmena de terreny
en cas necessari, adobat i primer reg
Inclou 3 tutors per garantir la bona implantació de
l'arbre.
La garantia de l'element de jardineria serà d'un any.
Inclou el subministrament i la col·Locació de manta
antiarrels.

153,37000

Rend.: 1,000

Unitats

134,91

Preu

Parcial

Materials
BR45C63B

u

Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

1,000

x

153,37000

134,91000 =

134,91000

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

134,91000

134,91000
134,91000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,91000

€
Subministrament i col.locació de paviment tipus 10
Rend.: 1,000
15,00
consistent en barreja de Festuca arundianaceae, amb
un 10% de lolium peremme i un 5% de Poa pratensis
(gespa), incloent el reperfilat, la sembra i la cobertura
en llavor, inclosa p.p. de medis auxiliars, acopi i
neteja final d'obra,
______________________________________________________________________________________________________________

P-166

FR74MV01

m2

P-167

FR9AUA11

m

Subministrament i col·Locació de Tanca de tubs
metàl·lics semicirculars formada per tubs de 42mm,
disposats segons plànol UR11.7, amb obertures per a
col·Locar 4portes d'accés, inclòs p.p. de fonaments
amb morter MH-20 per l'ancoratge de la tanca.

Rend.: 1,000

Unitats

105,90

Preu

Parcial

18,80000 =
20,14000 =

8,46000
9,06300

22,51000 =

10,12950

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre

A013A000

h

Ajudant fuster

0,450 /R x
0,450 /R x

A0121000

h

Oficial 1a

0,450 /R x

A0140000

Subtotal:

27,65250

27,65250

Materials
BR9AUZ10 u

Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de
tanca

1,000

x

14,53000 =

14,53000

BR9AUA80 m

Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de
0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar
a fonament de formigó, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable

1,000

x

61,21000 =

61,21000

B064100C

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

0,035

x

59,86000 =

2,09510

m3

Subtotal:

77,83510

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,41479

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

105,90239
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-168

FR9AUA12

u

77,83510

Porta per a la tanca tubular metàl·Lica de 1,5m
d'ampla formada per pals verticals i trams
horitzontals, segons indicacions de la DO.
Inclou frontisses d'acer inoxidable i tanca automàtica
de seguretat per bloquejar la porta.

105,90239

Rend.: 1,000

Unitats

235,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Oficial 1a

1,000 /R x

22,51000 =

22,51000

A013A000

h

Ajudant fuster

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x
2,000 /R x

20,14000 =
18,80000 =

37,60000

A0121000

Subtotal:

20,14000

80,25000

80,25000
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Materials
Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035

x

59,86000 =

2,09510

BR9AUZ10 u

Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de
tanca

2,000

x

14,53000 =

29,06000

BR9AUA80 m

Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de
0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar
a fonament de formigó, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable

2,000

x

61,21000 =

122,42000

B064100C

m3

Subtotal:

153,57510

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,20375

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

235,02885
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-169

FRB50314

m

153,57510

Formación de graons d'escala amb totxana doble amb
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N i sorra de riu 1/6,
inclús replainteig i neteja.

235,02885

Rend.: 2,983

Unitats

13,26

Preu

Parcial

24,86000 =
28,01000 =

3,05171

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,325 /R x
0,325 /R x
Subtotal:

2,70851

5,76022

5,76022

Maquinària
CRE23000

h

0,325 /R x

Motoserra

3,14000 =

Subtotal:

0,34211
0,34211

0,34211

Materials
BRB5P2A0 m

Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

1,100

x

6,24000 =

6,86400

D0B27A00

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,250

x

0,82496 =

0,20624

kg

Subtotal:

7,07024

7,07024

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08640

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,25897
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,25897

€
Subministrament i col·locació desòl estructural per a
Rend.: 1,000
35,00
arbrat, consittent en 1m3 de graves d'arestes vives de
4-6cm sense fins, barrejat amb 0,2m3 de terra vegetal
______________________________________________________________________________________________________________

P-170

FRZ8MV01

m3

P-171

GN8LMV44

u

Vàlvula clapeta antirretorn DN110 model Ecodren, de
10 bar de pressió nominal , cos de polietilè i junts
d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, muntada
enterrada.

Rend.: 1,000

Unitats

242,67

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

0,750 /R x

23,26000 =

17,44500

Ajudant muntador

0,750 /R x

19,99000 =

14,99250

Subtotal:

32,43750

32,43750

Materials
BN8LD5J0

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la
norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre
brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM

1,000

x

209,75000 =

Subtotal:

209,75000

209,75000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,48656

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

242,67406
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-172

K6AAMV11

m

209,75000

Tanca fixa, per la zona arbustiva, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2
m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb
barilles clavades i fixat amb formigó, amb el
desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un any després d'acabades les
obres.

242,67406

Rend.: 1,000

Unitats

4,62

Preu

Parcial

18,80000 =

3,76000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,200 /R x

Manobre

Subtotal:

3,76000

3,76000

Materials
B6AZAF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300

x

0,12000 =

0,03600

B6AA211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000

x

0,77000 =

0,77000

Subtotal:

0,80600

0,80600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05640

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,62240
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-173

K6AAMV12

m

Tanca fixa, per la zona de gespa, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2
m de tub de 40 mm de D, fixat a paviment amb
barilles clavades i fixat amb formigó, amb el
desmuntatge inclòs.
La tanca es reitrarà un cop arreli la gespa.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

4,62240
3,67

Preu

Parcial

€

Import
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A0140000

h

0,150 /R x

Manobre

18,80000 =

Subtotal:

2,82000
2,82000

2,82000

Materials
B6AA211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000

x

0,77000 =

0,77000

B6AZAF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300

x

0,12000 =

0,03600

Subtotal:

0,80600

0,80600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04230

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,66830
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-174

K7881114

m2

Pintura impermeabilitzant especial, tipus PROTEC a
jardinera, inclús neteja de superfície, mà
d'imprimació, 3 capes de pintura i armadura geotèxtil
intermitja, i p.p. de mitjans auxiliars, petit material,
neteja, repassos, segons NTE-RPP.

3,66830

Rend.: 1,000

Unitats

9,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

18,80000 =

2,82000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

22,51000 =

3,37650

Subtotal:

6,19650

6,19650

Materials
B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

2,200

x

1,30000 =

Subtotal:

2,86000
2,86000

2,86000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,14945
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-175

K7881115

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans.

9,14945

Rend.: 1,000

Unitats

9,15

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

3,37650

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,82000

6,19650

6,19650

Materials
B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

2,200

x
Subtotal:

1,30000 =

2,86000
2,86000

2,86000

Act. proj. d´urbanització del Polígon d´Actuació en sòl urbà del Carrer Gasòmetre núm. 4 (PA-GAS004)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/09/21

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,14945
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-176

K7881116

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat, color a definir per D.F.

9,14945

Rend.: 4,338

Unitats

4,31

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

0,77835

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

0,65007
1,42842

1,42842

Materials
B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

2,200

x

1,30000 =

Subtotal:

2,86000
2,86000

2,86000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02143

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,30985
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-177

L9VZR120

m

Subministrament i col·Locació de tira de carborúndum
antilliscant sobre graó d'escala d'amplària superior a
1,5 m

4,30985

Rend.: 1,000

Unitats

4,47

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

0,99044

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,044 /R x
0,044 /R x
Subtotal:

0,82720

1,81764

1,81764

Materials
B9VZU501

m

Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a
paviments

1,050

x

2,50000 =

Subtotal:

2,62500
2,62500

2,62500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02726

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,46990
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-178

M21BMV01

m2

Eliminació de capa superior de mescla bituminosa,
mitjançant fressat, per connectar l'asfalt nou amb el
vell.

4,46990

Rend.: 1,000

Unitats

13,69

Preu

Parcial

19,45000 =

7,78000

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,400 /R x
Subtotal:

Maquinària

7,78000

7,78000
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C1B0V100

h

0,400 /R x

Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

14,48000 =

Subtotal:

5,79200
5,79200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11670

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,68870
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-179

M21BMV05

m2

5,79200

Eliminació de línies de senyalització existents,
mitjançant fressat.

13,68870

Rend.: 1,000
Unitats

3,42
Preu

Parcial

19,45000 =

1,94500

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x
Subtotal:

1,94500

1,94500

Maquinària
C1B0V100

h

Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,100 /R x

14,48000 =

Subtotal:

1,44800
1,44800

1,44800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02918

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3,42218
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,42218

RESUM DE PRESSUPOST
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1

NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.00
NOTES GENERALS
0,00
Capítulo

01.01

DEMOLICIONS

56.413,42

Capítulo

01.02

MOVIMENT DE TERRES

56.864,19

Capítulo

01.03

PAVIMENTS

Capítulo

01.04

MURS, DIVISÒRIES I BARANES

25.599,17

Capítulo

01.05

MOBILIARI URBÀ

76.689,01

Capítulo

01.06

SENYALITZACIO

7.734,02

Capítulo

01.07

CLAVEGUERAM

52.060,37

Capítulo

01.08

AJARDINAMENT

35.594,73

Capítulo

01.09

ENLLUMENTAT EXTERIOR

61.302,47

Capítulo

01.10

REG

19.939,73

Capítulo

01.11

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC

327.089,11

12.500,00
731.786,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
731.786,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost V02 Urbanització Obra Gasometre MVC
731.786,22
731.786,22

euros

PRESSUPOST DELS SERVEIS A MODIFICAR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Data: 17/06/21
01
01

E2RAMV00

Num.

PA

Pàg.:

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS

Descontaminació de sols segons pressupsot de Tecoman 6885_3726_REMP05_1220_0 sense valorització de
les terres. Consta de:
- Obertura de centre de treball
- Seguiment de l'excavació (tècnics i equips)
- Coordinació de SiS
- Analítiques per a caracterització del residu, aigües i piles existents. Tantes com les indicades.
- Implantació a obra (topografia, equips, replantejos) etc
- Excavació i càrrega
- Transport i gestió de terres classificades
- Reomplert de materials i reposició de paviment
- Impermeabilització
- Controls ambientals
- Seguretat i Salut
- Retirada de l'obra
- Informes i comunicacions

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

E2RAMV11
Num.

PA

1,000

Honoraris per a la direcció ambiental dels treballs de descontaminació del Sól realitzats per empresa acreditada.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

1

01
02

E2RAMV10

Num.

PA

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
REPARACIÓ COL·LECTOR PARE FONT

Treballs de reparació del col·lector del C/ Pare Font segons pressupost de ConfHydRA referencia 21-0113 v2.
Treballs consistents en:
- Implantació d'equips i personal
- Desviament provisional de les aigües
- Hidroneteja de la superfície del colector
- Demolició del formigó en massa
- Reconstrucció del canal colector
- Reparació trencament Hastial
- Revoc Hastial i volta
- Revoc colector
- Retirada de desviaments netaja final i recollida

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

01
03

[F]

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

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

2

1

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
SERVEIS ELECTRICITAT

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
1

E4D5DR10

Num.

Data: 17/06/21

u

Text

Tipus

C
serveis elèctric Urdidores

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

E4D5DR20

Num.

u

1,000

Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador de C Roger de Llúria fins a C/Gasòmetre segons
pressupost i oferta facilitat per la mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de Seguretat i
Salut necessàries.

Text

Tipus

1
2

C
gasòmetre

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

1

01
04

EK61GA01

Num.
1

u

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
SERVEIS AIGUA

Connexió i ampliació de la xarxa existent d'aigua als carrers Pare Font, Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre de
serveis de Taigua en la zonna de la nova urbanització segons pressupost i oferta facilitat per la mateixa
companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de Seguretat i Salut necessàries.

Text

Tipus

serveis aigua

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

1

01
05

EK61GA02
Num.
1

u

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
SERVEIS TELEFONIA

Modificació de serveis d'Orange en la zona de la nova urbanització consistent en el By-Pass de la xarxa amb d'1
tub de PVC de 125mm i 8m de llarg. Es realitzarà en la fase d'urbanització del carrer.

Text

Tipus

serveis telecos

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

EK61GA12
Num.
1

u

1,000

Connexió de serveis de telefonia i telecomunicacions en la zonna de la nova urbanització. Inclou l'obra civil i les
mesures de Seguretat i Salut necessàries.

Text

Tipus

serveis telecos

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

01

[F]

TOTAL Fórmula

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

Obra

TOTAL Fórmula

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

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

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

2

2

Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador de Crta Montcada fins a Zona Urdidores segons
pressupost i oferta facilitat per la mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de Seguretat i
Salut necessàries.

1
2

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
Capítulo

1

Data: 17/06/21
06

EK61GA03
Num.
1

u

Pàg.:

SERVEIS GAS NATURAL

Modificació de serveis de Gas Naturalen en la zona de la nova urbanització segons pressupost i oferta facilitat
per la mateixa companyia. L'obra civil, no està inclosa en el pressupost.

Text

Tipus

serveis gas

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

EK61GA04
Num.
1

u

1,000

Obra civil pels serveis de Gas Natural en en la zona de la nova urbanització segons oferta. Inclou totes les fines i
els materials necessaris per a la correcta execució dels treballs i les mesures de Seguretat i Salut necessàries.

Text

Tipus

serveis gas

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

1

01
07

L1040000V

Num.
1
2

ML

Text

1,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
TELECOS AJUNTAMENT (LORALRET)

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta
densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Tipus

645T a 655A/O
650T a 660A/O

[C]

[D]

1,000
1,000

4,000
4,000

[E]

[F]

L1060000V

Num.
1

ML

Text

655A/O a ESCOMESA
655A/O a 646T
3 646T a ESCOMESA
2

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

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

2

3

8,000

Construcció de secció tipus 06-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta
densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

3,000
22,000
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
22,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data: 17/06/21

656A/O a 657A/O
647T a ESCOMESA
647T a 648T
648T a 658A/O
658A/O a C1
C1 a ESCOMESA
C2 a ESCOMESA
C2 a C3
C3 a ESCOMESA

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Pàg.:

15,000
3,000
9,000
4,000
38,000
4,000
5,000
23,000
5,000

15,000
3,000
9,000
4,000
38,000
4,000
5,000
23,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

L1100000V

Num.
1
2

ML

Text

Construcció de secció tipus 10-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 10 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Tipus

646T a 656A/O
657A/O a 647T

L1120000V

Num.

ML

Text

[C]

[D]

1,000
1,000

4,000
4,000

[E]

[F]

1

649T a 659A/O
659A/O a C1
3 649T a C2
4 660A/O a C3

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

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000

4,000
3,000
7,000
5,000

[E]

L1020000V

ML

8,000

[F]

TOTAL Fórmula

4,000
3,000
7,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

Construcció de secció tipus 12-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 12 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Tipus

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

134,000

TOTAL AMIDAMENT
4

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

19,000

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta
densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 17/06/21

Tipus

1

648T a PUNT DE CONNEXIÓ A
FAÇANA
2 650T a PUNT DE CONNEXIÓ A
FAÇANA

[E]

Pàg.:

[C]

[D]

[F]

1,000

2,000

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

1,000

10,000

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

TOTAL AMIDAMENT
6

L1060000C

Num.
1

ML

Text

Construcció de secció tipus 06-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta
densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Tipus

647T a 648T

LP001610

Num.
1
2

UT

Text

[C]

[D]

1,000

5,000

[E]

[F]

5,000

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors,
prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excació
de pou i transport de terres a abocador autoritzat,inclós ganxo de tir i altres segons plànols, totalment acabat.

Tipus

646T
656A/O

LP001650

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Text

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

LP001510

UT

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

2,000

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera
de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat, perfileria i altres segons plànols, totalment acabat.

Tipus

645T
655A/O
657A/O
647T
648T
658A/O
659A/O
649T
660A/O
650T

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

UT

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

12,000

TOTAL AMIDAMENT
7

5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

10,000

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm
EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 17/06/21

Text

Tipus

OBTURADORS Ø125

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

1

01
08

F221MV01
Num.

Text

1
2

PA

146,000

PRESSUPOST V02 URBANITZACIÓ SERVEIS GASOMETRE MVC
FIANÇA I DIPÒSIT

Dipòsit de Gestió de residus de la construcció realitzat a administració competent. Es comptabilitzen 345.52 Tn
a 11€/Tn.
Tipus

C
ACR

TOTAL Fórmula

146,000 C#*D#*E#*F#

146,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

6

[C]

[D]

[E]

[F]

Unidades
1,000

Longitud
1,000

Ancho

Altura

TOTAL Fórmula

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

6
9

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

PRESSUPOST

Data: 17/06/21

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

01

DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS

Pàg.:

1

1 E2RAMV00

PA

Descontaminació de sols segons pressupsot de Tecoman
6885_3726_REMP05_1220_0 sense valorització de les terres. Consta
de:
- Obertura de centre de treball
- Seguiment de l'excavació (tècnics i equips)
- Coordinació de SiS
- Analítiques per a caracterització del residu, aigües i piles existents.
Tantes com les indicades.
- Implantació a obra (topografia, equips, replantejos) etc
- Excavació i càrrega
- Transport i gestió de terres classificades
- Reomplert de materials i reposició de paviment
- Impermeabilització
- Controls ambientals
- Seguretat i Salut
- Retirada de l'obra
- Informes i comunicacions (P - 1)

173.880,42

1,000

173.880,42

2 E2RAMV11

PA

Honoraris per a la direcció ambiental dels treballs de descontaminació
del Sól realitzats per empresa acreditada. (P - 3)

3.500,00

1,000

3.500,00

TOTAL

Capítulo

01.01

177.380,42

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

02

REPARACIÓ COL·LECTOR PARE FONT

1 E2RAMV10

TOTAL

PA

Capítulo

Treballs de reparació del col·lector del C/ Pare Font segons pressupost
de ConfHydRA referencia 21-0113 v2.
Treballs consistents en:
- Implantació d'equips i personal
- Desviament provisional de les aigües
- Hidroneteja de la superfície del colector
- Demolició del formigó en massa
- Reconstrucció del canal colector
- Reparació trencament Hastial
- Revoc Hastial i volta
- Revoc colector
- Retirada de desviaments netaja final i recollida (P - 2)

37.364,99

1,000

01.02

37.364,99

37.364,99

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

03

SERVEIS ELECTRICITAT

1 E4D5DR10

u

Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador de Crta
Montcada fins a Zona Urdidores segons pressupost i oferta facilitat per
la mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de
Seguretat i Salut necessàries. (P - 4)

54.978,26

1,000

54.978,26

2 E4D5DR20

u

Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador de C Roger de
Llúria fins a C/Gasòmetre segons pressupost i oferta facilitat per la
mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de
Seguretat i Salut necessàries. (P - 5)

37.961,92

1,000

37.961,92

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

PRESSUPOST
TOTAL

Capítulo

Data: 17/06/21

01.03
01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

04

SERVEIS AIGUA

TOTAL

u

Capítulo

2

92.940,18

Obra

1 EK61GA01

Pàg.:

Connexió i ampliació de la xarxa existent d'aigua als carrers Pare Font,
Gibert, Roger de Llúria i Gasòmetre de serveis de Taigua en la zonna
de la nova urbanització segons pressupost i oferta facilitat per la
mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i les mesures de
Seguretat i Salut necessàries. (P - 6)

68.897,20

1,000

01.04

68.897,20

68.897,20

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

05

SERVEIS TELEFONIA

1 EK61GA02

u

Modificació de serveis d'Orange en la zona de la nova urbanització
consistent en el By-Pass de la xarxa amb d'1 tub de PVC de 125mm i
8m de llarg. Es realitzarà en la fase d'urbanització del carrer. (P - 7)

950,00

1,000

950,00

2 EK61GA12

u

Connexió de serveis de telefonia i telecomunicacions en la zonna de la
nova urbanització. Inclou l'obra civil i les mesures de Seguretat i Salut
necessàries. (P - 10)

13.288,86

1,000

13.288,86

TOTAL

Capítulo

01.05

14.238,86

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

06

SERVEIS GAS NATURAL

1 EK61GA03

u

Modificació de serveis de Gas Naturalen en la zona de la nova
urbanització segons pressupost i oferta facilitat per la mateixa
companyia. L'obra civil, no està inclosa en el pressupost. (P - 8)

12.000,00

1,000

12.000,00

2 EK61GA04

u

Obra civil pels serveis de Gas Natural en en la zona de la nova
urbanització segons oferta. Inclou totes les fines i els materials
necessaris per a la correcta execució dels treballs i les mesures de
Seguretat i Salut necessàries. (P - 9)

6.500,00

1,000

6.500,00

TOTAL

Capítulo

01.06

18.500,00

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

07

TELECOS AJUNTAMENT (Loralret)

1 L1040000V

ML

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat

31,65

8,000

253,20

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

PRESSUPOST

Data: 17/06/21

Pàg.:

3

d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori
homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 13)
2 L1060000V

ML

Construcció de secció tipus 06-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori
homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 15)

40,72

134,000

5.456,48

3 L1100000V

ML

Construcció de secció tipus 10-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 10 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori
homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 16)

70,67

8,000

565,36

4 L1120000V

ML

Construcció de secció tipus 12-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 12 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori
homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 17)

75,43

19,000

1.433,17

5 L1020000V

ML

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori

22,54

12,000

270,48

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

PRESSUPOST

Data: 17/06/21

Pàg.:

4

homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 12)
6 L1060000C

ML

Construcció de secció tipus 06-00-00 en calçada, formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
separadors de polietilé cada 1 ml i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori
homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 14)

43,51

5,000

217,55

7 LP001610

UT

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de
70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició
dúctil, excació de pou i transport de terres a abocador autoritzat,inclós
ganxo de tir i altres segons plànols, totalment acabat.

473,49

2,000

946,98

8 LP001650

UT

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm de dimensions
interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de
gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres segons
plànols, totalment acabat.

864,43

10,000

8.644,30

8,67

146,000

1.265,82

(P - 19)

(P - 20)
9 LP001510
TOTAL

UT

Capítulo

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm (P - 18)
01.07

19.053,34

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

Capítulo

08

FIANÇA I DIPÒSIT

1 F221MV01

TOTAL

Capítulo

PA

Dipòsit de Gestió de residus de la construcció realitzat a administració
competent. Es comptabilitzen 345.52 Tn a 11€/Tn. (P - 11)
01.08

3.800,72

1,000

3.800,72

3.800,72

EUR

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

1

MA D'OBRA

O0121000

H

Oficial 1era

14,69000

€

O0140000

H

Manobre

12,30000

€

O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

15,03000

€

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

24,64000

€

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

2,10000

€

M0300005

H

Camió fins 12 T

24,04000

€

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

3,91000

€

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

2,70000

€

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

3

MATERIALS

3,85000

€

Sorra fina

17,13000

€

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades

P0200010

M3

P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm

47,14000

€

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

0,23000

€

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

0,13000

€

P0604220

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm

37,26000

€

PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió

1,98000

€

PD621500

UT

Obturador estanc per a tub de 125 MM

7,69000

€

PD630300

UT

Separador de polietilè de 2 allotjaments per a tubs de 125 MM

0,45000

€

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,26000

€

PDK21100

UT

Pericó de 70x70x85 CM de dimensions interiors amb mòduls de plàstic d'alta resistència

261,91000

€

PDK21130

UT

Pericó de 70x140x85 cm

438,14000

€

PDK25130

UT

Marc i tapa de fundició per a pericó de 70x70 CM de dimensions interiors lliures per vorera, segons
plànol de detall 5

161,07000

€

PDK25510

UT

Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de 70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons
plànol de detall 5

322,14000

€

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

€
Rend.: 1,000
173.880,42
Descontaminació de sols segons pressupsot de
Tecoman
6885_3726_REMP05_1220_0
sense
valorització de les terres. Consta de:
- Obertura de centre de treball
- Seguiment de l'excavació (tècnics i equips)
- Coordinació de SiS
- Analítiques per a caracterització del residu, aigües i
piles existents. Tantes com les indicades.
- Implantació a obra (topografia, equips, replantejos)
etc
- Excavació i càrrega
- Transport i gestió de terres classificades
- Reomplert de materials i reposició de paviment
- Impermeabilització
- Controls ambientals
- Seguretat i Salut
- Retirada de l'obra
- Informes i comunicacions
______________________________________________________________________________________________________________

P-1

E2RAMV00

PA

€
Treballs de reparació del col·lector del C/ Pare Font
Rend.: 1,000
37.364,99
segons pressupost de ConfHydRA referencia 21-0113
v2.
Treballs consistents en:
- Implantació d'equips i personal
- Desviament provisional de les aigües
- Hidroneteja de la superfície del colector
- Demolició del formigó en massa
- Reconstrucció del canal colector
- Reparació trencament Hastial
- Revoc Hastial i volta
- Revoc colector
- Retirada de desviaments netaja final i recollida
______________________________________________________________________________________________________________

P-2

E2RAMV10

PA

€
Honoraris per a la direcció ambiental dels treballs de
Rend.: 1,000
3.500,00
descontaminació del Sól realitzats per empresa
acreditada.
______________________________________________________________________________________________________________

P-3

E2RAMV11

PA

€
Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador
Rend.: 1,000
54.978,26
de Crta Montcada fins a Zona Urdidores segons
pressupost i oferta facilitat per la mateixa companyia.
Inclou l'obra civil descrita i les mesures de Seguretat i
Salut necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-4

E4D5DR10

u

€
Connexió de serveis d'Endesa des de Transformador
Rend.: 1,000
37.961,92
de C Roger de Llúria fins a C/Gasòmetre segons
pressupost i oferta facilitat per la mateixa companyia.
Inclou l'obra civil descrita i les mesures de Seguretat
i Salut necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-5

E4D5DR20

u

€
Connexió i ampliació de la xarxa existent d'aigua als
Rend.: 1,000
68.897,20
carrers Pare Font, Gibert, Roger de Llúria i
Gasòmetre de serveis de Taigua en la zonna de la
nova urbanització segons pressupost i oferta facilitat
per la mateixa companyia. Inclou l'obra civil descrita i
les mesures de Seguretat i Salut necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-6

EK61GA01

u

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

€
Modificació de serveis d'Orange en la zona de la nova
Rend.: 1,000
950,00
urbanització consistent en el By-Pass de la xarxa amb
d'1 tub de PVC de 125mm i 8m de llarg. Es realitzarà
en la fase d'urbanització del carrer.
______________________________________________________________________________________________________________

P-7

EK61GA02

u

€
Modificació de serveis de Gas Naturalen en la zona
Rend.: 1,000
12.000,00
de la nova urbanització segons pressupost i oferta
facilitat per la mateixa companyia. L'obra civil, no està
inclosa en el pressupost.
______________________________________________________________________________________________________________

P-8

EK61GA03

u

€
Obra civil pels serveis de Gas Natural en en la zona
Rend.: 1,000
6.500,00
de la nova urbanització segons oferta. Inclou totes les
fines i els materials necessaris per a la correcta
execució dels treballs i les mesures de Seguretat i
Salut necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-9

EK61GA04

u

€
Connexió de serveis de telefonia i telecomunicacions
Rend.: 1,000
13.288,86
en la zonna de la nova urbanització. Inclou l'obra civil
i les mesures de Seguretat i Salut necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-10

EK61GA12

u

€
Dipòsit de Gestió de residus de la construcció
Rend.: 1,000
3.800,72
realitzat a administració competent. Es comptabilitzen
345.52 Tn a 11€/Tn.
______________________________________________________________________________________________________________

P-11

F221MV01

PA

P-12

L1020000V

ML

Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera,
formada per:
Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 2 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

Rend.: 1,000

Unitats

22,54

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
O0140000

H

Manobre

0,300 /R x

12,30000 =

3,69000

0,045 /R x
0,048 /R x

14,69000 =
15,03000 =

0,72144

O0121000

H

Oficial 1era

O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

Subtotal:

0,66105

5,07249

Maquinària
M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

0,120 /R x
0,080 /R x

24,64000 =
2,10000 =

0,16800

M0300005

H

Camió fins 12 T

0,070 /R x

24,04000 =

1,68280

2,95680

5,07249

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

0,300 /R x
0,348 /R x

3,91000 =
2,70000 =

Subtotal:

1,17300
0,93960
6,92020

6,92020

Materials
P0516000

ML

Fil guia per a conductes

2,000

x

0,13000 =

0,26000

P0200010

M3

Sorra fina

0,000

x

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

17,13000 =
0,23000 =

0,00000

P0515000
PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

2,000

x

1,98000 =

3,96000

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei
en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,083

x

47,14000 =

3,91262

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,240

x

3,85000 =

0,92400

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,23000

10,54662

22,53931
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

L1040000V

ML

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera,
formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

22,53931

Rend.: 1,000

Unitats

10,54662

31,65

Preu

Parcial

15,03000 =
12,30000 =

1,44288
4,92000

14,69000 =

0,95485

€

Import

Ma d'obra
O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

O0140000

H

Manobre

0,096 /R x
0,400 /R x

O0121000

H

Oficial 1era

0,065 /R x
Subtotal:

7,31773

Maquinària
M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

0,120 /R x
0,080 /R x

24,64000 =
2,10000 =

2,95680
0,16800

7,31773

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

0,416 /R x
0,400 /R x

M0300005

H

Camió fins 12 T

0,070 /R x

2,70000 =
3,91000 =
24,04000 =

Subtotal:

1,12320
1,56400
1,68280
7,49480

7,49480

Materials
P0200010

M3

Sorra fina

0,000

x

P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,127

x

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

17,13000 =
47,14000 =

0,00000

0,23000 =
0,13000 =

0,23000
0,52000

5,98678

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

4,000

x

PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

4,000

x

1,98000 =

7,92000

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei
en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,240

x

3,85000 =

0,92400

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

16,84078

31,65331
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

L1060000C

ML

Construcció de secció tipus 06-00-00 en calçada,
formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

31,65331

Rend.: 1,000

Unitats

16,84078

43,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
O0121000

H

Oficial 1era

O0140000

H

Manobre

0,085 /R x
0,500 /R x

14,69000 =
12,30000 =

6,15000

O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

0,144 /R x

15,03000 =

2,16432

Subtotal:
Maquinària

1,24865

9,56297

9,56297

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

0,484 /R x
0,500 /R x

M0300005

H

Camió fins 12 T

0,070 /R x

2,70000 =
3,91000 =
24,04000 =

M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

0,120 /R x
0,080 /R x

24,64000 =
2,10000 =

Subtotal:

1,30680
1,95500
1,68280
2,95680
0,16800
8,06940

8,06940

Materials
P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,170

x

47,14000 =

8,01380

PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

6,000

x

1,98000 =

11,88000

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

UT

Separador de polietilè de 2 allotjaments per a tubs de
125 MM

9,000

x

0,23000 =
0,45000 =

0,23000

PD630300
P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,240

x

3,85000 =

0,92400

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

6,000

x

0,13000 =

0,78000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,05000

25,87780

43,51017
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

L1060000V

ML

Construcció de secció tipus 06-00-00 en vorera,
formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 40 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 6 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

43,51017

Rend.: 1,000

Unitats

25,87780

40,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

O0140000

H

Manobre

0,144 /R x
0,500 /R x

15,03000 =
12,30000 =

6,15000

O0121000

H

Oficial 1era

0,085 /R x

14,69000 =

1,24865

Subtotal:
Maquinària

2,16432

9,56297

9,56297

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

M0300005

H

Camió fins 12 T

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

0,500 /R x
0,120 /R x
0,070 /R x

3,91000 =
24,64000 =
24,04000 =

0,484 /R x
0,080 /R x

2,70000 =
2,10000 =

Subtotal:

1,95500
2,95680
1,68280
1,30680
0,16800
8,06940

8,06940

Materials
PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

6,000

x

1,98000 =

11,88000

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,240

x

3,85000 =

0,92400

0,13000 =
17,13000 =
47,14000 =

0,00000

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

6,000

x

P0200010

M3

Sorra fina

0,000

x

P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,170

x

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei
en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,000

x

0,23000 =
1,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,78000
8,01380
0,23000
1,26000
23,08780

40,72017
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

L1100000V

ML

Construcció de secció tipus 10-00-00 en vorera,
formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 10 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

40,72017

Rend.: 1,000

Unitats

23,08780

70,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

0,240 /R x

15,03000 =

3,60720

O0121000

H

Oficial 1era

H

Manobre

14,69000 =
12,30000 =

4,03975

O0140000

0,275 /R x
0,950 /R x
Subtotal:

11,68500
19,33195

19,33195

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

0,847 /R x

2,70000 =

2,28690

0,100 /R x
0,950 /R x

2,10000 =
3,91000 =

3,71450

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

0,21000

M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

0,170 /R x

24,64000 =

4,18880

M0300005

H

Camió fins 12 T

0,100 /R x

24,04000 =

2,40400

Subtotal:

12,80420

12,80420

Materials
P0200010

M3

Sorra fina

0,000

x

17,13000 =
47,14000 =

P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,304

x

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

0,23000 =
0,13000 =

0,23000

0,00000
14,33056

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

10,000

x

PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

10,000

x

1,98000 =

19,80000

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei
en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,420

x

3,85000 =

1,61700

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,30000

38,53756

70,67371
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

L1120000V

ML

Construcció de secció tipus 12-00-00 en vorera,
formada per:
Excavació de rasa de 121 cm de fons per 70 cm
d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 12 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó H-175.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització.

70,67371

Rend.: 1,000

Unitats

75,43

Preu

Parcial

Ma d'obra
O0140000

H

Manobre

1,080 /R x

12,30000 =

13,28400

0,315 /R x
0,288 /R x

14,69000 =
15,03000 =

4,32864

O0121000

H

Oficial 1era

O0150000

H

Tècnic acreditat supervisió mandrilat

38,53756

4,62735

€

Import

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

22,23999

22,23999

Maquinària
M0210030

H

Retroexcavadora fins a 75 CV

M0300200

M3

Canon d'abocada autoritzada

M0300060

H

Dúmper hidràulic fins 1500 KG

M0300005

H

Camió fins 12 T

M0220035

H

Picadora de granota 105 KG

0,170 /R x
0,812 /R x
1,080 /R x

24,64000 =
2,70000 =

2,19240

3,91000 =

4,22280

0,100 /R x
0,100 /R x

24,04000 =
2,10000 =

0,21000

Subtotal:

4,18880

2,40400

13,21800

13,21800

Materials
P0215000

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,245

x

47,14000 =

11,54930

17,13000 =
3,85000 =

1,61700

P0200010

M3

Sorra fina

0,000

x

P0100000

M3

Terres d'aportació seleccionades totalment
col·locades

0,420

x

0,00000

P0516000

ML

Fil guia per a conductes

12,000

x

PD618000

ML

Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat,
corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis
interior de 107 mm de diàmetre, amb part
proporcional de maniguet d'unió

12,000

x

0,13000 =
1,98000 =

23,76000

PDGZ2000

ML

Banda plàstica de protecció i senyalització del servei
en rotllos de 40mx200x2,5mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

P0515000

UT

Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada

1,000

x

0,23000 =

0,23000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,56000

39,97630

75,43429
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

LP001510

UT

Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm

Rend.: 1,000
Unitats

39,97630

75,43429
8,67
Preu

Parcial

12,30000 =

0,98400

€
Import

Ma d'obra
O0140000

H

0,080 /R x

Manobre

Subtotal:

0,98400

0,98400

Materials
PD621500

UT

Obturador estanc per a tub de 125 MM

1,000

x

7,69000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,69000
7,69000

7,69000
8,67400
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

LP001610

UT

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas,
de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors,
prefabricats de formigó amb solera de formigó de 10
cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil,
excació de pou i transport de terres a abocador
autoritzat,inclós ganxo de tir i altres segons plànols,
totalment acabat.

Rend.: 1,000

8,67400
473,49

€

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/21

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
O0140000

H

Manobre

2,000 /R x

12,30000 =

24,60000

O0121000

H

Oficial 1era

0,800 /R x

14,69000 =

11,75200

Subtotal:

36,35200

36,35200

Materials
PDK25130

UT

Marc i tapa de fundició per a pericó de 70x70 CM de
dimensions interiors lliures per vorera, segons plànol
de detall 5

1,000

x

161,07000 =

161,07000

PDK21100

UT

Pericó de 70x70x85 CM de dimensions interiors amb
mòduls de plàstic d'alta resistència

1,000

x

261,91000 =

261,91000

P0604220

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,380

x

37,26000 =

14,15880

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

437,13880

473,49080
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

LP001650

UT

Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm
de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i
tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport
de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres
segons plànols, totalment acabat.

437,13880

473,49080

Rend.: 1,000

864,43

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
O0121000

H

Oficial 1era

O0140000

H

Manobre

1,600 /R x
4,500 /R x

14,69000 =
12,30000 =

Subtotal:

23,50400
55,35000
78,85400

78,85400

Materials
PDK25510

UT

Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de
70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons
plànol de detall 5

1,000

x

322,14000 =

322,14000

PDK21130

UT

Pericó de 70x140x85 cm

1,000

x

438,14000

P0604220

M3

Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0,679

x

438,14000 =
37,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,29954
785,57954

0,00 %

785,57954
864,43354
0,00000
864,43354

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D´URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/06/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS
177.380,42
Capítulo

01.02

REPARACIÓ COL·LECTOR PARE FONT

37.364,99

Capítulo

01.03

SERVEIS ELECTRICITAT

92.940,18

Capítulo

01.04

SERVEIS AIGUA

68.897,20

Capítulo

01.05

SERVEIS TELEFONIA

14.238,86

Capítulo

01.06

SERVEIS GAS NATURAL

18.500,00

Capítulo

01.07

TELECOS AJUNTAMENT (Loralret)

19.053,34

Capítulo

01.08

FIANÇA I DIPÒSIT

Obra

01

Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC

3.800,72
432.175,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
432.175,71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost V02 Urbanització Serveis Gasometre MVC
432.175,71
432.175,71

euros

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

IV. ANNEXES

1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 210/2018

Obra nova

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

tipus
quantitats
codificació

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

REAL DECRETO 105/2008
DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

Projecte Urbanització Plaça Gasòmetre
Plaça Gasòmetre i Carrers Casòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria
Terrassa
Comarca :

Vallès Occidental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m 3)

Codificació residus LER

Pes

(tones/m 3)

(tones)

2,0

0,0

1,7

0,0

2,1

0,0

1,7

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

1,0

0,0

Ordre MAM/304/2002

0
0
0
0
0
0
0

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
terres contaminades

170503

altres

3

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

0 m

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no
es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

0,0
no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

t

altra obra

SI

NO

Residus de construcció totals
2

5.503,16 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

2

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

Pes residus

Volum aparent

(tones)

(m /m )

3

2

0,086

472,639

0,090

0,037

201,603

0,041

0,036

200,667

0,026

0,008

43,255

0,012

0,004

21,611

0,010

0,001

5,503

0,001

0,004

23,482

0,029

0,001

6,642

0,005

0,002

8,695

0,010

0,001

4,568

0,012

0,001

3,577

0,002

0,090

496,12 t

0,118

649,91

3

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

71,57

tancaments

acabats
230,46

26,48
3,58
22,19
3,58
15,75

121,60
21,28
39,52
45,60
12,16
3,04
53,49

8,23
10,97
19,20
2,74
2,74

m3

274,35

m3

303,99

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

3

m (+20%)
0,00
0,00
0,00
0,00

graves i sorra compacta
graves i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades
Total

Reutilizació (m3)

Volum

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Per portar a l'abocador (m 3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantita
...

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones

Projecte

cal separar

80

200,67

si

inert

tipus de residu

40

201,60

si

inert

2

3,58

si

no especial

1

6,64

si

no especial

1

inapreciable

no

no especial

0,5

8,69

si

no especial

0,5

4,57

si

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)
Contenidor per Metalls
Contenidor per Fustes
Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró
Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si
si
si
si
si
no
si
no
si

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost

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

sisi

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

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

gestor

adreça

Formigó

ECO-EQUIP, SAM

CTRA. N-150 (CAN BARBA), PK 14,88, 08223, TERRAS

codi del gestor

Ceràmics

ECO-EQUIP, SAM

CTRA. N-150 (CAN BARBA), PK 14,88, 08223, TERRAS

Metalls

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL

POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110

Fustes

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL

POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110

Plàstics

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL

POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110

Vidre

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL

POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110

Cartró i paper

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL

POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110

Perillosos

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA

CAN PALÀ, S/N, 08719 CASTELLOLÍ

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres

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

3

Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
0,00
0,00

Classificació
12,00 €/m3
-

Transport
5,00 €/m3
-

2.322,03
3.628,81
-

967,51
1512,00
438,33

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

13,37
33,43
inapreciable
76,92
88,22
81,87

160,38
401,18
923,07
1.058,67
-

100
167,16
384,61
441,11
409,35

Perillosos Especials

inapreciable
8.494,15

3.881,75

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

Valoritzador / Abocador
5,00 €/m3
0,00
runa neta

m3 (+35%)
193,50
302,40
87,67

Construcció

(dins el cost s'h

4,00 €/m3
774,01
1209,60
53,46
133,73
307,69
352,89
-

2.831,38

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

877,38 m

El pes dels residus és de :

496,12 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

16.722,26

3

16.722,26

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
documentació gràfica
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

AMB TAPES

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

unitats

CONTENIDOR 5 M 3

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

unitats

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

1

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

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operaci
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus
elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran
escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació
Total construcció

minimització

0,00 tones

Previsió final de l'Estudi
0,00

496,12 tones

50,00 %

248,06

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

0,00 tones

11 euros/ tona

0,00

Residus de construcció **

248,06 tones

11 euros/ tona

2.728,66

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

248
2.728,66

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'
d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

Obra nova
tipus
quantitats
codificació

al

Volum aparent
m3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 m3
és residu
abocador

SI

Volum aparent
3

(m )
492,918
224,001
143,335
64,937
53,491
7,154
156,994
24,764
56,980
65,350
9,900

649,91 m3

abats
121,60
21,28
39,52
45,60
12,16
3,04
53,49
303,99

m3

Obra nova
minimització
gestió dins obra

-

si
si
-

ortar a l'abocador (m 3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a l'obra supera les quantitats de

terials que hagin estat contaminats per

l'obra en contenidors o espais
projecte*
si
si
si
si
si
no
si
no
si

per poder-ne millorar la gestió, però en

Obra nova
gestió fora obra
pressupost

-

codi del gestor
E-102.95
E-102.95
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-01.89

12,00
5,00
4,00
15,00
1
5,00
70,00

recta gestió

ts

(dins el cost s'ha previst

itzador / Abocador
70,00

€/m3

0,00
runa bruta

15,00

€/m3

1314,98
0,00
200
1.514,98

16.722,26 €

16.722,26 euros

Obra nova
documentació gràfica

ats

1

ats

3

ats

-

ats
s especials

1

eparació i altres operacions de

d'execució, previ acord de la

-

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Pla de Gestió de Residus

cacions es documentaran per
at.

Obra nova
dipòsit

cul inicial de generació de

isió final de l'Estudi
0,00 tones
248,06 tones

0,00 euros
2.728,66 euros

248 tones
2.728,66 euros

ren residu i per tant NO s'han

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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tipus
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Projecte Urbanització Plaça Gasòmetre

Situació:
Municipi :

Plaça Gasòmetre i Carrers Casòmetre, Pare Font, Gibert i Roger de Llúria
Terrassa
Comarca :
Vallès Occidental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Volum

600,00
142,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
84,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

742,80

t

384,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
no es considera residu:
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
reutilització
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres mateixa obra
altra obra
portades a abocador
SI
NO

és residu:
a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

(tones/m )

(tones)

(m 3/m 2)

(m 3)

2

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,190

334,970

0,050

88,150

0,340

833,000

0,165

404,250

altre material 2
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Pes

totals d'enderroc

0,7556

0,9694

1167,97 t

492,40 m 3

Residus de construcció
Codificació residus LER
Pes/m 2
Ordre MAM/304/2002 (tones/m 2)

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2
(m 3/m 2)

0,0500

Pes
(tones)
0,0000

0,0896

Volum aparent
(m 3)
0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

0,00 m 3

0,00 t

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB

-

altres

especificar
especificar
especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

3

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m 3

altres :

0,00 t

0,00 m

0,00 t

0,00 m3

Total d'elements reutilitzables

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m 3)

Volum
3

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades
Total

m (+20%)
360,0
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

a la mateixa obra
350,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00

460,8

400,00

Terres per a l'abocador
3

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

volum aparent (m )
10,00
50,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

60,80

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra
supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
projecte*
Contenidor per Formigó

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

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

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

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
adreça
Formigó
ECO-EQUIP, SAM
CTRA. N-150 (CAN BARBA), PK 14,88, 08223, TERRAS
Ceràmics
ECO-EQUIP, SAM
CTRA. N-150 (CAN BARBA), PK 14,88, 08223, TERRAS
Metalls
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110
Fustes
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110
Plàstics
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110
Vidre
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110
Cartró i paper
BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL POL. IND. CAN CUIAS - C/ CAN CUIAS, 7, 08110
Perillosos
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,
CAN
SA PALÀ, S/N, 08719 CASTELLOLÍ

codi del gestor
E-102.95
E-102.95
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-188.96
E-01.89

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m 3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m 3 (mínim 100 €)

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 3

3

3

*

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

Contenidors de 5 m per a cada tipus de residu

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m 3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 3

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

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació

Transport

12,00 €/m3

Valoritzador / Abocador

5,00 €/m3

5,00 €/m3
547,75

Terres

60,80

2314,59

304,00

Terres contaminades

0,00

-

-

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m3

runa bruta

15,00 €/m3

4,00 €/m3

Formigó

0,00

0,00

-

0,00

Maons i ceràmics

0,00

0,00

-

0,00

-

Petris barrejats

0,00

-

-

-

0,00

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

664,74

7.976,88

3323,70

-

9971,10

0,00

0,00

664,74

7.976,88

Altres
Perillosos Especials

0,00

304,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

547,75

9.971,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.799,73 €

725,54 m3
18.799,73 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

3

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
2

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el
Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a
la seva acceptació a la Propietat.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

742,80 T

Total construcció i enderroc (tones)

106,36 T

1167,97 T

0,00 %

1167,97 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

106,36 T

11 euros/T

1169,96 euros

1167,97 T

11 euros/T

12847,67 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

1.274,3 Tones
14.017,63 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

SEGURETAT I SALUT
1. MEMÒRIA
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs
de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives Salut i
benestar dels treballadors.
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en el
camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la
Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Pols
Soroll
Als acabaments i senyalització
Atropellaments per maquinària i vehicles
Atrapaments
Col·lisions i bolcades
Caigudes d'alçada
Caigudes d'objectes
Talls i cops
Riscs elèctrics
Interferències amb línies d'alta tensió
Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra.
Risc d'incendi
Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc.

Descripció de l'obra i situació
Es tracta del projecte de reparcel.lació del Pla d’Ordenació Municipal del polígon d’Actuació
Urbanística – El Gasòmetre- de Terrassa.
L'obra d'urbanització consisteix en la implantació d’una plaça pública, la pavimentació i millora del
vials públics, així com la implantació dels serveis de clavegueram, xarxa d’aigua i de reg, xarxa
d’electrcitat, enllumenat públic , xarxa de gas, xarxa de telefonia i l’enjardinament del sector.

Risc de danys a tercers
Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, fonamentalment per a
circulació de vehicles.
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com
d'altres materials, per carreteres públiques.
El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la circulació de
persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos,
especialment en dies festius.

Pressupost, termini d'execució i mà d'obra
El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de
29.295,00,-€ (vint-i-nou mil dos-cents noranta-i-cinc Euros).
El termini d'execució és de 10 mesos.
Es preveu un màxim de 20 persones treballant a l'obra.

Unitats constructives que composen l'obra
Pavimentació (subbase, aglomerat, vorades, etc.)
Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitjana tensió, telefonia i gas
Senyalització horitzontal i vertical

Riscs
A la pavimentació
Atropellaments per maquinària i vehicles
Atrapaments per maquinària i vehicles
Col·lisions i bolcades
Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis
Per la utilització de productes bituminosos
Esquitxades
Pols
Soroll
A les xarxes de serveis
Atropellaments per maquinària i vehicles
Atrapaments a les rases
Col·lisions i bolcades
Caigudes
Ferides a peus i mans

Prevenció de risc professional
Proteccions individuals
Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants
Guants d'ús general
Guants de soldador
Guants aïllants de l'electricitat
Botes d'aigua
Botes de seguretat de lona
Botes de seguretat de cuir
Botes aïllants de l'electricitat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes i antipols
Pantalla de soldador
Caretes antipols
Protectors auditius
Cinturó de seguretat de subjecció
Roba reflectant
Proteccions col·lectives
Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries
Tanques de limitació i protecció
Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Cinta de balisament
Límits de desplaçament de vehicles
Balisament lluminós
Extintors
Interruptors diferencials
Preses de terra
Regs
Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que
aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que
totes les obres disposin d'algun socorrista.

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra.
Medicina preventiva i primers auxilis
Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit).
Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a l'Ordenança General de Seguretat i
Salut en el Treball.
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es
repetirà en el període d'un any.
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i
efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible
accidentats als Centres d'assistència.
Danys a tercers
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i
camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix.
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es
col·locaran, en el seu cas, els tancaments.
Instal·lacions Salut i benestar
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové
de la xarxa d'abastament de la població.
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un
contenidor per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària.
Pla de seguretat i Salut
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus
mitjans i mètodes d'execució.
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa

REDACTOR DEL PROJECTE

2. PLÀNOLS

•

3. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT
•

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la
construcción. BOE 4 de junio de 1998.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989.
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)

Disposicions legals d’aplicació

•

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a:

•

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003).

•

Instruccions Tècniques Complementàries.

•

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de
les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de
novembre de 1988.

•

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68)

•

Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969.

•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002.

•

Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria
MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos
de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.

•

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/
CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995.

•

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
BOE 28 de diciembre de 1992.

•

Estatut dels Treballadors

•

Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE
15/6/52)

•

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70)

•

Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del
Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los
niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972.

•

•

Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la
fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción,
Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972.
Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto
de 1970. BOE 31 de julio de 1973.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997.

•

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001.

•

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres
de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998

•

•

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995.

•

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995,
de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997.

•

Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre
de 1995.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención. BOE 31 de enero de 1997

•

•

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de
mayo de 1998

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de
junio de 1997.

•

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de
junio de 1997

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000.

•

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991.

•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997.

•

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.

•

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció

•

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7
de agosto de 1997.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997.

•

RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball

•

Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes
d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener).

Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu

•

Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el
trabajo

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les
obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i
de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats.

•

Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

•

carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”.

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que
en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà
necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar
que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

Senyalització i tancament de l’obra

Substàncies i materials perillosos

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra.

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els
utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran
les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol
risc.

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des
de l’inici de l’obra.
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de
l’obra.
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i
de limitació de velocitat.
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris.
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència
que calguin.

Sistemes i mitjans auxiliars preventius
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:
Senyals, tanques i balisament
•
•
•
•
•
•
•
•

senyals normalitzades de trànsit
tanques metàl.liques de desviació de trànsit
fita de senyalització
cordó de balisament reflectant
equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V
equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria
cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors
•
•
•

alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment
detector d’instal·lacions soterrades
equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió

Sistemes d’instal·lacions preventives
•

il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V

Mitjans auxiliars preventius

Riscos i mesures de protecció
Riscos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

despreniments
caigudes de persones al mateix o a distint nivell
bolcada per accidents de vehicles i màquines
atropellaments per màquines o vehicles
atrapaments i atrapaments per màquines
explosions
talls i cops
soroll
vibracions
projecció de partícules als ulls
pols i gasos
interferències amb línies elèctriques en tensió
caiguda d’objectes i materials
ferides punxants als peus i les mans
esquitxos de formigó als ulls
dermatosi per ciment
erosions i contusions en manipulació
electrocucions
topades i bolcades
per utilització de productes bituminosos
cremades
radiacions de soldadures
riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o
produeixen electricitat a l’obra
risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
Irrupció d’aigua

Mesures de protecció
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen
i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir
per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència.

Proteccions personals

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i
caseta menjador, degudament dotats.

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball
(MT).

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les
seves respectives prestacions.

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui
la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de
lliurament.

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació
necessària.

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al
qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.

Serveis assistencials
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs
de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a
càrrec del contractista.

Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç.
Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes.
Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord
amb la seva funció protectora.
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi,
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima
de 24 V.

Vigilant de seguretat
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

Comitè de seguretat i salut
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article
núm. 8.
La seva composició serà la següent:
•
•
•
•

President:
el cap d’obra o persona que designi
Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra
Secretari: un administratiu de l’obra
Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra

NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè
de seguretat i higiene.

Pla de seguretat i salut
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus
mitjans i mètodes d’execució.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any.
Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.
Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el
risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de
pols.

•
Instal·lacions provisionals

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.

4. PRESSUPOST
La part corresponen al pressupost de seguretat i salut dels àmbits esta integrada en els pressuposts generals dels diferents àmbits.

3. SERVEIS EXISTENTS

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

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

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

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

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

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

•
•

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

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
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o

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:
!

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante

!

NEDGIA):
•

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del

•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

luz…etc.)
•

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
•

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

•

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
•

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se

•

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:

bocaría en una perforación de la tubería.
•

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

de color negro para la distribución de gas.

mismo.

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

o

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

lización de la información.

•

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

redes de NEDGIA.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

•

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

solicitante el uso indebido de la misma.

•

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

•

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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•

•

•

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

o

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
•

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

suministro de gas.
•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

•

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.
•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales

•

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

gas no supere los 30 mm por segundo.

definido en los planos de servicios suministrados.

•

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

tabla resumen:

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
DISTANCIA

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones

MÍNIMA

Recomendada

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los días del año)

ESTAS

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

EL LUGAR DE TRABAJO

PERMANENTEMENTE

EN

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:
!

Empresa Constructora
P.P.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

!

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
463484-12326722
Barcelona, a 02/04/2019
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.
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ETRS89 UTM 31 X: 417747.346
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Y: 4601141.829

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:
N/Referencia:

463484-12326725

Fecha:

02/04/2019

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(417747.346/4601141.829)
Projecte: 463484
Coordenades: 417747.346,4601141.829
Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Barcelona, a 5 de diciembre de 2019
LAS PARTES
DE UNA PARTE, ENDESA ENERGÍA, S.A.U. (“EE”), con domicilio social en Madrid,
C/ Ribera del Loira 60, con CIF A-81948077, constituida por tiempo indefinido
mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. Santiago Rubio
Liniers, con fecha 3 de febrero de 1998 y con número 308 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208, Sección 8,
Hoja M-205381, Inscripción 1; representada en este acto por Dª. Ana Lemos
Pinto Da Mota, mayor de edad, de nacionalidad Portuguesa, con N.I.E. de su
nacionalidad en vigor número Y0159761V, por su condición Responsable de Clientes
Zona Centro, con facultades bastantes para este acto según resulta de la escritura
de poder otorgada ante el Notario de Madrid, D. Francisco Javier Gardeazabal del
Rio en escritura pública con fecha 25 de julio de 2019 con el número 2433 de su
protocolo.

Y DE OTRA PARTE, METROVACESA S.A. (el “Comprador”), con domicilio social
en Calle Quintanavidades nº 13 de Madrid con C.I.F. A87471264, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D.
Antonio Morenes Giles, con fecha 18 de febrero de 2016 y con número 295 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34472, Libro -, Folio
-, Sección 8, Hoja m-620015, Inscripción 1ª; representada en este acto por D. Juan
Nuñez Berruguete, mayor de edad, de nacionalidad española, con [D.N.I./pasaporte
de su nacionalidad en vigor] número 52120951-F, por su condición de Apoderado,
con facultades bastantes para este acto según resulta de la escritura [de poder/de
elevación a público de acuerdos sociales] otorgada ante el Notario de Madrid, D.
Miguel Mestanza Iturmendi, con fecha 23 diciembre de 2016 y número 2378 de su
protocolo.
En adelante EE y el Comprador serán referidos conjuntamente como las “Partes”, y
cada uno de ellos, individualmente, como la “Parte”.

III.

Que EE está interesada en vender los Equipos al Comprador y, a tal efecto,
EE desea asumir enteramente las competencias y responsabilidades propias
de promotor y de esta manera decidir, impulsar, programar y financiar con
recursos propios o ajenos el suministro, instalación y montaje de los Equipos
para su ulterior venta al Comprador.

IV.

Que a la vista de lo anterior, el Comprador está interesado en comprar los
Equipos a EE y éste está interesado, a su vez, en venderlos a aquél, lo que
acuerdan mediante el presente Contrato que se regirá con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS

1

Objeto del Contrato

1.1

En virtud del presente Contrato, el Comprador compra y EE vende, como
cosa futura, los Equipos, por el precio y en los términos y condiciones
previstos en el presente Contrato.
Las Partes pactan expresamente que, en el supuesto de que EE no pudiera
suministrar los Equipos con las características indicadas en el Anexo A, EE
podrá sustituir los Equipos por aquéllos de similares o superiores
características obligándose ambas partes a sustituir en Anexo A en
consecuencia.

1.2

A tales efectos, y como condición instrumental, el Comprador atribuye a EE
un derecho inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario especificado en
el Anexo C del presente Contrato, en las condiciones establecidas en la
Cláusula 5.

1.3

Asimismo, dado que para la entrega del Activo en los términos recogidos en
este Contrato y su posterior puesta en funcionamiento se requiere la
obtención previa de las preceptivas licencias administrativas, en virtud del
presente Contrato, y como actividades complementarias o accesorias al
objeto del mismo, EE procederá a la elaboración de los proyectos necesarios
para la obtención de las licencias y autorizaciones administrativa
correspondientes.

1.4

El objeto de la compraventa es un objeto indivisible. En consecuencia, ni EE
podrá exigir ni el Comprador podrá pedir la entrega o recepciones parciales
de los Equipos.

Las Partes se reconocen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y,
en especial, para el otorgamiento del presente contrato de compraventa de cosa
futura (el “Contrato”), y a tal efecto
EXPONEN
I.

Que el Comprador está interesado en adquirir los equipos cuyas
especificaciones técnicas y de instalación y montaje se relacionan en el
Anexo A (los “Equipos”).

II.

Que el Comprador carece de los medios, capacidades y recursos necesarios
para asumir las competencias y responsabilidades propias de la condición de
promotor inmobiliario en la medida requerida para la adquisición y puesta en
funcionamiento de los Equipos en el inmueble de su propiedad referido en el
Anexo B (el “Inmueble”).
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2

Precio. Forma de pago

2.1

El precio y las demás condiciones económicas aplicables a la presente
compraventa se recogen en el Anexo D. El precio será incrementado, en su
caso, por los impuestos o tasas, que resulten aplicables (los "Tributos") al
desarrollo del Objeto del Contrato y deberán ser abonados por el Comprador
de forma independiente y diferenciada. Se trata de un precio definitivo y
cerrado. En consecuencia, EE no podrá reclamar aumentos o revisiones de
precio durante la ejecución del presente Contrato, ni podrá ampararse en la
existencia de acuerdos tácitos o autorizaciones no escritas para producir
variaciones en el objeto de la presente compraventa. Todo ello sin perjuicio
de la facultad de las Partes para novar por escrito el presente Contrato.

2.3

El precio deberá ser abonado conforme al calendario de pago que se incluye
en el Anexo D.

2.4

Si el Comprador demorase el pago, el Comprador abonará intereses de
demora a EE al tipo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, sobre todas las cantidades no pagadas
puntualmente de acuerdo con este Contrato, incluyendo los tributos que EE
haya repercutido y no hayan sido abonados. El interés de demora se
devengará automáticamente desde el día siguiente al último del término
dentro del cual debió efectuarse el pago y hasta la fecha del efectivo pago,
sin necesidad de notificación o intimación alguna por parte de EE al
Comprador.

3

Obligaciones de las Partes

3.1

En virtud del presente Contrato, EE ostentará la responsabilidad y
competencias de la condición de promotor inmobiliario a los efectos de la
realización de todas las fases necesarias para la entrega de los Equipos,
incluyendo su diseño, obtención de las licencias y autorizaciones necesarias,
adquisición de materiales a proveedores así como coordinación de la
ejecución de las actividades precisas para el cumplimiento por EE de su
obligación de entrega conforme al presente Contrato.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en las Cláusulas 1.2 y 2.2 anteriores en
relación a la obtención del punto de conexión y las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas. EE no responderá frente al Comprador en el
caso de que el punto de conexión y/o las mencionadas licencias y
autorizaciones no se concedieran, o se denegaran por la Autoridad
competente, siempre que EE haya actuado con la debida diligencia en el
desempeño de tales actividades completarías al objeto del presente
Contrato.
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3.2

EE asume en virtud de este Contrato una obligación contractual de resultado
y se compromete, liberando de ello al Comprador, a cumplir las exigencias y
cargas civiles, urbanísticas, laborales, fiscales y medioambientales que sean
específicas de la condición de promotor, sin perjuicio de lo establecido en la
Cláusula 2.2 anterior.

3.3

Correrá a cargo de EE la contratación de los seguros obligatorios que fueren
precisos para la promoción de los Equipos.

3.4

En ningún caso podrá EE contratar con terceros en nombre y por cuenta del
Comprador, ni adquirirá ninguna obligación con terceros a cargo del
Comprador.

3.5

EE mantendrá indemne al Comprador de cualquier consecuencia económica
adversa que pueda sufrir éste por reclamaciones de terceros, de Hacienda o
de la Seguridad Social, que nazcan de la promoción de los Equipos, salvo
actuación dolosa o culposa del Comprador.

3.6

El control técnico de los Equipos, corresponde a EE, que a tales efectos
nombrará o delegará esta función de control técnico en el contratista o la
persona o personas encargadas de la dirección facultativa de la promoción
de los Equipos. En ningún caso asumirá el Comprador ninguna
responsabilidad ni competencia sobre la dirección facultativa de la promoción
de los Equipos.
Asimismo, EE asume las funciones propias al promotor en materia de
prevención de riesgos laborales en relación con la promoción de los Equipos,
incluyendo, la designación del coordinador de seguridad y salud.

3.7

El Comprador no tendrá derecho a controlar ni revisar los Equipos antes de
la entrega, ni a impartir instrucciones relativas a los mismos, ni a realizar
mediciones, sin perjuicio de su derecho a determinar las especificaciones de
los mismos.

3.8

EE mantendrá informado al Comprador del cumplimiento del presente
Contrato.

3.9

La responsabilidad total acumulada máxima de EE por cualquier
incumplimiento derivado del presente Contrato, así como la responsabilidad
extracontractual para con el Comprador, sus empleados o colaboradores,
que pudiera nacer en relación con el presente Contrato, será una cantidad
equivalente al precio del contrato.
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3.10

3.11

El Comprador manifiesta y garantiza a EE que el Inmueble (i) es de su
propiedad y no constituye suelo contaminado ni se ha realizado en él
ninguna actividad potencialmente contaminante, y (ii) cumple, y seguirá
cumpliendo durante la vigencia del Contrato, con la normativa ambiental y
urbanística aplicable respecto del uso e instalación previstos en el presente
Contrato. El Comprador defenderá, resarcirá y mantendrá indemne a EE
frente a cualquier reclamación, demanda, responsabilidad, daño, perjuicio,
sanción o gasto de cualquier tipo (incluso honorarios de abogados y costas)
sufrido o incurrido por EE que directa o indirectamente proceda o resulte del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el Comprador, sus empleados
o colaboradores, de sus obligaciones legales o contractuales en relación con
el Inmueble.
A partir de la entrega de los Equipos conforme a la Cláusula 4 siguiente, el
Comprador asumirá todas las obligaciones legales que le sean aplicables en
su nueva condición de propietario de los Equipos, incluyendo, sin carácter
limitativo, todas las relativas a medio ambiente (el control de emisiones,
vertidos, depósitos, eliminación de residuos y cualesquiera otras que le
correspondan).

4

Entrega de los Equipos

4.1

Los Equipos deberán entregarse al Comprador en el plazo especificado en el
Anexo E de este Contrato. En el momento de la entrega el Comprador
adquirirá la propiedad de los Equipos.

4.2

Retirar o sustituir los Equipos o sus componentes, aunque hayan
llegado a formar parte integrante del Inmueble, sin perjuicio del
deber de cumplimiento en plazo de su deber de entrega.
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(c)

Pignorar, dar en garantía o gravar de cualquier modo los Equipos, sin
perjuicio de su obligación de entrega en plazo.

La entrega de los Equipos se documentará en un acta firmada (según el
modelo que se adjunta como Anexo F) por un representante del Comprador
y por otro de EE, en el plazo máximo de 10 días desde la finalización de la
instalación y montaje de los Equipos.

4.5

Si el Comprador recibiera los Equipos sin reserva, quedarán extinguidas las
responsabilidades de EE por las faltas de conformidad manifiestas, y que
pudieran haber sido advertidas con la inspección.

4.6

El Comprador podrá formular reservas que, si son aceptadas por EE, darán
lugar a un plazo suplementario de entrega de 30 días naturales, durante los
cuales EE tendrá que reparar los extremos sobre los que haya recaído
reserva.

4.7

Todo desacuerdo sobre la conformidad de los Equipos a efectos de la entrega
será resuelto por el dictamen dirimente emitido por una
entidad de
reconocido prestigio experta en peritajes de equipos de naturaleza similar o
análoga a la de los Equipos designada de mutuo acuerdo entre las Partes y,
a falta de acuerdo y previo sorteo ante notario público que podrá requerir
cualquiera de las Partes de forma individual, por alguna de las entidades de
peritaje que pertenezcan a la Asociación Empresarial De Peritaje Y
Valoraciones Judiciales. Los costes que implique el sorteo ante Notario será
sufragado por aquella parte que lo solicite.

4.8

La aceptación de los Equipos sin reservas o la emisión del dictamen pericial
conforme a las pretensiones de EE no impedirán al Comprador reclamar
posteriormente como consecuencias de las faltas de conformidad no
aparentes advertidas durante el plazo de garantía. Pero deberá los intereses
legales del precio a pagar, a contar desde el día en que hubiera debido
producirse la entrega.

4.9

A partir de la entrega (que se entenderá producida bien en el momento de la
entrega sin reservas o bien en el momento que EE puso a disposición del
Comprador los Equipos para su entrega si el dictamen pericial referido en el
apartado 4.7 anterior fuera favorable a las pretensiones de EE) comenzarán
a correr los plazos de garantía por los defectos de conformidad no
aparentes.

Con anterioridad a la entrega, los Equipos pertenecerán a EE. En virtud de
ello, EE podrá:
(a)

Retirar los Equipos o sus componentes, aunque hayan llegado a
formar parte integrante del Inmueble, cuando el Contrato se
resuelva, conforme a los términos de la Cláusula 7.

La entrega de los Equipos será notificada por EE al Comprador con una
antelación de 15 días naturales. Dentro de este plazo, el Comprador
comunicará a EE el tiempo y ocasión para inspeccionar los Equipos, y podrá
servirse al efecto de cuantos facultativos o expertos estime necesarios.

Este plazo indicado en el Anexo E se entenderá suspendido en tanto en
cuanto la promoción de los Equipos no pueda ser realizada o continuada por
fuerza mayor no imputable a EE. Mientras subsista esta situación, el
Contrato se entenderá suspendido en sus efectos, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Cláusula 8.
Si la fuerza mayor durase más de 60 días naturales, las Partes negociarán
de buena fe una salida conveniente. A falta de acuerdo en un plazo
razonable, cada Parte podrá resolver el presente Contrato de acuerdo con lo
previsto en la Cláusula 8.

4.3

4.4

(b)
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4.10

4.11

4.12

fueran precisos sobre las propiedades colindantes del Comprador a fin de
permitir el acceso de EE al Inmueble.

En el momento de la entrega:
(a)

En el supuesto de que fuera de aplicación, el Comprador pagará la
parte del precio indicada en el Anexo D.

(b)

EE entregará al Comprador toda la documentación de los Equipos.

(c)

Quedará extinguido el derecho de uso en favor de EE sobre el
Inmueble.

(d)

EE entregará al Comprador los documentos de garantía, incluyendo
aquéllos en los que subrogue al Comprador frente a proveedores y
contratistas así como cualesquiera cantidades retenidas a tales
efectos.

Las Partes se comprometen en el plazo de 3 meses desde la entrega de los
Equipos al Comprador, a prestar los consentimientos oportunos ante las
Administraciones Públicas competentes a fin de transmitir, de conformidad
con la normativa de aplicación, las autorizaciones y licencias obtenidas por
EE para la construcción de los Equipos objeto del presente contrato y a
desplegar sus mejores esfuerzos para su buen fin.
Siempre que el Comprador exija a EE que ejerza contra los proveedores y
contratistas alguna acción o derecho que haya sido cedido al primero, el
segundo deberá acometer este ejercicio por cuenta del primero.

5.2

Será responsabilidad del Comprador restituir a los proveedores y contratistas
las cantidades retenidas cuando finalice el periodo de garantía. Aquél deberá
mantener a EE indemne de cualquier reclamación hecha por tales
proveedores y contratistas por dicho concepto.

5

Derecho inmobiliario de uso y transferencia de la posesión civil

5.1

Por el presente Contrato, el Comprador otorga en favor de EE un derecho
inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario situado en el Inmueble
especificado en el Anexo C. Este derecho es instrumental a la compraventa,
comprenderá todas las facultades y la extensión precisa para que EE pueda
impulsar la promoción de los Equipos, así como tener y mantener en suelo
ajeno la propiedad de los mismos y ostentar la posesión civil exclusiva sobre
el Inmueble.
El derecho inmobiliario de uso constituido sobre el Inmueble conlleva
accesoriamente los derechos de servidumbre de paso a favor de EE que
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1.

Todo incumplimiento por cualquiera de las Partes respecto de sus
deberes como usuario o nudo propietario será considerado como
incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de
compraventa.

2.

La resolución o terminación del derecho de uso o de la compraventa
comportará la terminación correlativa de la otra prestación vinculada.

5.3

El Comprador facilitará a EE el emplazamiento necesario para albergar la
recepción de los correspondientes materiales si no fuera posible en el
Inmueble por falta de espacio según EE.

6

Defectos de conformidad con los Equipos

6.1

EE responderá frente al Comprador por la falta de conformidad de los
Equipos vendidos, conforme a las reglas comunes de la compraventa civil,
en tanto no se encuentren modificadas por la presente Cláusula.

6.2

El Contrato no podrá ser resuelto por falta de conformidad de la entrega,
salvo que se tratase de un incumplimiento sustancial que no pueda ser
reparado o eliminado por EE en un tiempo razonable, sin perjuicio del
derecho del Comprador a ser indemnizado por la demora causada por esta
reparación.

6.3

EE garantiza al Comprador la conformidad de los Equipos, su correcto
funcionamiento y su correspondencia con las especificaciones del contrato,
por un plazo de 2 años, salvo para aquellas partes de los Equipos, aquellas
instalaciones o aquellas prestaciones suministradas por terceros que cuenten
con una garantía de duración más larga.

6.4

EE no responderá de la falta de conformidad en la medida en que pueda
entregar y subrogar al Comprador en las garantías que aquélla dispusiera
contra proveedores y suministradores, si tales garantías fueren suficientes
para restablecer la conformidad y satisfacer el interés de prestación del
Comprador.

6.5

La garantía obligará a EE a reparar o sustituir los componentes de los
Equipos, hasta que se consiga el grado de conformidad exigido en el
Contrato, sin exigir por ello una compensación o precio suplementario.

6.6

La garantía prestada por EE no incluye el uso normal de los Equipos, ni las
piezas de recambio derivadas del mismo, que serán objeto de un contrato de

A partir de la fecha de entrega, toda gestión hecha por el EE en este sentido
será remunerada por el Comprador con la cantidad que acuerden las Partes.
4.12

La constitución del derecho de uso es una prestación vinculada a la
compraventa de los Equipos. En consecuencia:
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mantenimiento a contratar por parte del Comprador. Tampoco incluye las
deficiencias o daños derivados del deficiente o mal uso de los Equipos.
6.7

Salvo caso de dolo, EE no responderá de los daños consecuenciales ni del
lucro cesante sufridos por el Comprador como consecuencia de la falta de
conformidad.

6.8

Los nuevos componentes o piezas de repuesto gozarán a su vez del mismo
plazo de garantía establecido en esta Cláusula.

7

Resolución del Contrato

7.1

El presente Contrato se extinguirá conforme a las disposiciones generales
del derecho común, salvo lo especificado en la presente Cláusula y en el
resto de este Contrato.

8

Imposibilidad sobrevenida no imputable

8.1

Si los Equipos no pudieran ser entregados como consecuencia de una
imposibilidad física o legal no imputable a EE, distinta de la pérdida o
destrucción material, se observarán las siguientes reglas:

8.2

(a)

Si la imposibilidad es temporal, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula
4.2.

(b)

Cuando la imposibilidad fuere definitiva, el Contrato se considerará
extinguido a petición de cualquiera de las Partes.

En caso de que el Contrato se resuelva conforme a la presente Cláusula, la
liquidación de la relación contractual se realizará de la siguiente manera:
(a)

EE retirará los Equipos que no hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

7.2

Una vez firmado este Contrato, el Comprador no podrá desistir del mismo ni
renunciar a su consumación.

(b)

7.3

Si el Comprador se negara a recibir el objeto de la compraventa, incumpliera
su obligación de pago o de cualquier otra forma la no recepción fuere
imputable al Comprador, EE tendrá derecho:

Respecto de los Equipos que no puedan retirarse sin grave coste o
deterioro, EE tendrá derecho a ser reintegrada de su coste a precio
actual.

(c)

A la resolución del Contrato, con la retirada de los Equipos, aunque se
hallen incorporados al suelo o hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

Respecto de aquella parte de los Equipos que hayan llegado a formar
parte del Inmueble, fuera del supuesto previsto en el apartado (b)
anterior, EE tendrá derecho a su retirada o a ser compensado en la
forma establecida en el citado apartado (b).

(d)

Opcionalmente, a dejar los Equipos por cuenta del Comprador,
reclamando el precio de la prestación ya ejecutada.

El Comprador quedará liberado de pagar el precio de la compraventa,
salvo lo dispuesto en los apartados anteriores.

(e)

Quedará extinguido el derecho de uso.

(a)

(b)
(c)

A mantener la titularidad del derecho de uso hasta que se consume la
retirada y liquidación de la relación contractual, excluyendo al
Comprador de todo derecho de posesión sobre el espacio físico en
que se hallen ubicados los Equipos.

(d)

En el caso de optar por la solución prevista en el apartado (a)
anterior, EE tendrá derecho a exigir como indemnización
suplementaria un 20% del valor de los Equipos retirados, como coste
de amortización de los mismos.

(e)

En todo caso, una indemnización por lucro cesante equivalente al
20% del precio total del Contrato.

(f)

Si los Equipos estuvieran plenamente instalados y puestos a
disposición del Comprador, EE podrá exigir, alternativamente, el
precio completo del Contrato.
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9

Confidencialidad

9.1

Las Partes se obligan, y obligarán a sus empleados, a no revelar ni utilizar
para fines distintos de los perseguidos en este Contrato la información que
recíprocamente se hayan proporcionado, salvo que dicha revelación o
utilización venga impuesta por la Ley o fuera preceptiva para obtener las
autorizaciones precisas para el desarrollo y ejecución del Contrato. En
particular, ninguna de las Partes podrá revelar a terceros los términos y
condiciones del presente Contrato.

9.2

A la extinción de este Contrato por cualquier causa, cada Parte devolverá
toda la información confidencial recibida de la otra y todo el material que le
hubiera entregado para el desarrollo de sus respectivas actividades.
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9.3

10

La obligación de confidencialidad prevista en la presente Cláusula durará
indefinidamente, incluso una vez haya finalizado el Contrato por cualquier
causa.

12

Miscelánea

12.1

Modificación. No será válida ninguna modificación de este Contrato
(incluyendo sus anexos) salvo que conste por escrito, con la firma de un
representante autorizado de cada una de las Partes.

Cesión

12.2

Anexos. Los anexos a este Contrato formarán parte integrante del mismo a
todos los efectos legales y obligacionales.

12.3

Conservación del negocio. Si alguna de las cláusulas de este Contrato
deviniera, en todo o en parte, nula, anulable o inejecutable, las restantes
cláusulas o el resto de la cláusula afectada permanecerán en vigor siempre
que no se produzca un notable desequilibrio de las posiciones de las Partes.

12.4

Acuerdo completo. Este Contrato representa el acuerdo completo entre las
Partes y deja sin efecto cualesquiera otros acuerdos o pactos, verbales o
escritos, previamente concertados entre las mismas, que tengan el mismo
objeto.

12.5

Renuncias. El hecho de que una Parte, en un determinado momento, no
exija el cumplimiento por la otra de cualquier obligación derivada del
presente Contrato, no implicará ni podrá interpretarse como una renuncia al
derecho de exigir el cumplimiento de dicha obligación en el futuro.

13

Notificaciones

13.1

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Contrato, toda comunicación
entre las Partes relativa a este Contrato deberán hacerse por fax o correo
electrónico y confirmarse posteriormente por burofax. Las comunicaciones
se presumirán recibidas, salvo prueba en contrario, en la fecha de la
confirmación de entrega del fax o del correo electrónico.

13.2

A efectos de comunicaciones las Partes designan las siguientes direcciones:

EE podrá ceder total o parcialmente los derechos y/o obligaciones derivados de
este Contrato a cualquiera de las entidades de su grupo, incluyendo sus
sociedades dominantes, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio,
así como las entidades que estén controladas por las mismas. La cesión será
comunicada por escrito al Comprador.

11

Derecho de imagen

11.1

Se autoriza a Endesa a la captación y grabación de imágenes en formato
audiovisual, de las instalaciones, para a que las mismas puedan ser
utilizadas en referencias comerciales de Endesa. Asimismo, autorizo a que
estas imágenes puedan ser reproducidas y difundidas sin limitación
territorial de ninguna clase, de forma libre por Endesa en el marco de su
actividad comercial, directa o indirectamente, mediante agencia de
publicidad o ente similar. Todo ello con la única salvedad y limitación de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos previstos en la legislación vigente.

11.2

El Cliente podrá disponer de copias de las imágenes captadas para su uso
propio

11.3

Esta autorización se entiende prestada con independencia del medio o
soporte que se utilice en la difusión de las imágenes y abarca la posible
incorporación futura, total o parcial, de las imágenes grabadas a otras
obras, acciones o campañas derivadas o complementarias de aquella para la
que expresamente cedo los precitados derechos. Mi autorización no fija
ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes, o parte de las mismas, en las que aparezcan las instalaciones,
por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo
ilimitado.

11.2

El Cliente podrá disponer de copias de las imágenes captadas para su uso
propio

11.3

La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente
acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito.
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(a)

EE:
Javier Torres Muñoz
Dirección: Madrid
Teléfono: +34 677 918 146
Email: javier.torresm@endesa.es

(b)

El Comprador:
METROVACESA S.A.
Antoni Capdevila
Dirección: Av. Josep Terradellas, 8, de Barcelona
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Teléfono: +34 607 723 285
Email: acapdevila@metrovacesa.com
13.3

Toda comunicación enviada a las direcciones que constan en el apartado
precedente se entenderá correctamente efectuada, excepto si el destinatario
hubiera previamente notificado a la contraparte, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 12.1, un cambio de dirección.

14

Ley Aplicable. Jurisdicción

14.1

Las Partes convienen de forma expresa en que el presente Contrato se rija e
interprete de conformidad con el ordenamiento jurídico español y, dentro de
éste, por los principios y reglas del Derecho Civil Común, sin remisión a las
normas de conflicto de leyes ni a las normas o principios de Derecho Foral.

14.2

ANEXO A - LOS EQUIPOS

El presente Contrato tiene por objeto Nuevo Suministro de 315,87 kw de potencia
en Baja Tensión en Calle Gasometro, Terrassa.
Endesa Energía realizará los trabajos indicados en el desglose de unidades de obra
del siguiente cuadro de presupuesto:

Trabajos a cargo de Cia
Cantidad

Las Partes contratantes, con renuncia expresa del fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de [la villa de Madrid], para la resolución de cualquier cuestión derivada de
la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente Contrato.

Valoración*
1

IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT 0 BT

N

2

CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL

N

2

EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN

N

1

MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA

N

1

N

1

MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA
COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO
PROGRAMADO
ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN RED MTBT

2

IMPLEMENTACIÓN SRO CON UTILIZACIÓN DE TABLET

N

2

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas Partes firman por
duplicado y en un solo efecto el presente documento, en el lugar y fecha al
encabezamiento reseñados.

N
N

Trabajos de extension de nuevas instalaciones
Precio
Ud.(€)

Cantidad

105,21 €
189,53 €

I

158,90 €

I

317,24 €

5,55 FUSIBLE ENTRONQUE BT

I

33,30 €

8

2,77 TERMINAL ENTRONQUE BT (1 FASE)

I

22,16 €

8

5,87 EMPALME ENTRONQUE BT (1 FASE)

I

46,96 €
51,41 €

2

Firmante: Dª Ana Lemos Pinto Da
Mota
Cargo: Responsable Clientes Zona Norte

Firmante: Juan Núñez Berruguete
Cargo: Apoderado

2
6

105,21

CATA LOCALIZACION SERVICIOS
CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT
189,53 HASTA 15 M
79,45 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT
158,62 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT

1

51,41 CUADRO BT CT

I

3

18,43 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA

I

55,29 €

I

482,58 €

1

482,58 CUADRO BT CT AMPLIA AC-G
DRETS DE SUPERVISIÓ/LEGALITZACIÓ
TOTAL EDE
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Total

I

1

El Cliente

Valoración*
I

1

EE ENERGÍA, S.A.U.

Descripción

METROVACESA – GASOMETRO

I

539,95 €
2.002,53 €

16

UDS.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
UNITARIO

TOTAL

NOTAS Y EXCLUSIONES

2.729,41 €

INGENIERÍA
1 UD

Realización de Proyecto para LSMT ≤ 300m y Separatas

2.188,24 €

2.188,24 €

1 UD

Tramitación de Autorización Admtva. y/o Puesta en Servicio en Organismo Oficial

352,94 €

352,94 €

1 UD

CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

188,24 €

188,24 €

310,26 €

930,79 €

16,54 €

2.844,45 €

17,59 €

1.864,28 €

Están excluídos de esta oferta los permisos, oficiales y particulares, no
detallados en el presente documento, así como cualquier informe y/o estudio
de Impacto Medio Ambiental, arqueológico o Plan Urbanístico Especial.
Zanjas ofertadas según ntps de Endesa y normativa ordinaria ayuntamiento,
cualquier variación solicitada por licencia será objeto de oferta complementaria.
Excluidas tasas, avales o garantías, que serán a cargo de cliente.

INSTALACIÓN
3 UD
172 UD
106 UD

Excluida cualquier partida no incluida

Ensayo/comprobación del asilamiento de circuito de BT (Vn ≤ 1kV)
Suministro y tendido de LSBT con conductor 3x1x240mm2 + 1x150mm2 RV 0,6/1 kV
AL
Suministro y tendido de LSBT Bajo Tubo con conductor 3x1x240mm2 + 1x150mm2
RV 0,6/1 kV AL

3 UD

Suministro e instalación de Caja de Seccionamiento 400A

178,58 €

535,75 €

3 UD

Suministro e instalación de Caja General de Proteccion 250A

199,58 €

598,75 €

3 UD

Suministro e instalación de Puesta a Tierra Neutro RSBT, CGP, CPM, CS o ADU

118,72 €

356,17 €

3 UD

canal protección cables BT

58,05 €

174,16 €

9 UD

Fusible entronque BT

5,83 €

52,45 €

12 UD

Conexión Cable con TerminalONEXIÓN CABLE CON TERMINAL

50,39 €

604,67 €

1 UD

Informe inspeccion subsuelo

555,81 €

555,81 €

3 UD

Cata localizacion de servicios

120,97 €

362,91 €

3M

Puente CGP-CS BT 150AL

14,84 €

44,51 €

1 UD

Planos AS BUILT MT Y BT

414,14 €

414,14 €

77 UD

ML. Zanja 2C BT, ACERA-ARENA-TIERRA

103,53 €

7.971,81 €

20 UD

ML. Zanja 4C BT, paralelo a la acera CALZADA-ARENA-ASFALTO 4T

194,12 €

3.882,48 €

6 UD

ML. Zanja 2C BT, cruce calle CALZADA-ARENA-ASFALTO 2T

284,72 €

1.708,31 €

6 UD

Supl. De anchura circ o tubo, acera asfalto hormigon

37,01 €

222,08 €

Reposicion pavimento en calzada

63,21 €

968,38 €

36 UD

Suplemento profundidad canalizacion circuito o tubo asfalto u hormigon

17,08 €

615,01 €

36 UD

Tubo polietileno 160mm

5,18 €

186,35 €

103 UD

Retiro continuado de tierras con aportación de nuevas tierras en zanja BT

19,41 €

1.999,69 €

Retiro cascotes a vertedero autorizado

42,70 €

527,82 €

15,32 m2

12,36 m3
30,80

Suplemento reposicion pavimento baldosa u hormigon

77,65 €

2.391,54 €

2 UD

Apertura y tapado de cata para realización por Ede empalmes lineas

647,09 €

1.294,19 €

1 UD

Pintado paso de peatones

582,38 €

582,38 €

Excluida toda obra civil para adecuación Centro de Transformación

NO INCLUYE:
Avales y tasas
Cualquier partida no incluida
IVA
Obra civil no descrita en la oferta
Desplazamiento de cualquier servicio de la finca.

34.418,29 €

Subtotal
Gestion PRL + Calidad
1

Seguimiento de riesgo, calidad y medio ambiente

Subtotal EDE
Total
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1.541,10 €
2.002,53 €

37.961,92 €
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Desglose de Suministros

PLANO DE SITUACIÓ CON LA RED DE BT.

CGP 1

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Coche Eléctrico
Parking
Local comercial
Servicios comunes

5
1
2
1

3,68
30
15
10.32

18,4
30
30
10,32

3x230/400
3x230/400
3x230/400
3x230/400

CGP 2

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Viviendas
Servicios comunes

16
1

9,2
17.32

147,2
17,32

3x230/400
3x230/400

CGP 3

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Viviendas

20

9,2

184

3x230/400
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ANEXO B
EL INMUEBLE

Carrer del Gasometro 9-13
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ANEXO C
DERECHO DE USO

ANEXO D
PRECIO Y FORMA DE PAGO

Carrer del Gasometro
Se concede a EE el derecho inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario
afectado por los trabajos objeto del contrato:

Precio: El precio del presente Contrato asciende a la cantidad de TRENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS más el
IVA correspondiente, en su caso. En consecuencia, el precio total asciende a la
cantidad de 37.961,92 € euros, desglosado de la siguiente manera:
Fechas de pago:
El precio total del Contrato deberá abonarse por el Comprador en las siguientes
fechas y contra la presentación de las correspondientes facturas por parte de EE:

De acuerdo con el siguiente calendario

Primer plazo. A la firma del presente Contrato

30 % del Precio

Segundo plazo. A los 3 meses de la primera factura,
50 % del Precio
habiendo obtenidos los permisos oficiales

Tercer plazo. A los 3 meses después de la 2ª factura a la
20 % del Precio
finalización de los trabajos

NOTA: Las fechas estas facturas podrán demorarse en tanto en cuanto el suministro del
objeto del proyecto no pueda ser realizado o continuado por causas de fuerza mayor
(entre las que se incluyen demoras impuestas por retrasos en la obtención de permisos).
Mientras subsista esta situación, el Contrato se entenderá suspendido en sus efectos, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula: Imposibilidad sobrevenida no imputable)
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Forma de pago:

ANEXO E PLAZO DE ENTREGA

El cliente dispondrá de un periodo voluntario de 15 días desde la emisión de la
factura para proceder al pago de la misma
El pago se realizará mediante transferencia o domiciliación bancaria en la cuenta
designada por el Comprador descrita a continuación:
Razón Social / Apellidos,
Nombre:
NIF:

A81948077

Código Postal /
Localidad:
Entidad
0049
Financiera:

Los mencionados plazos no serán aplicables si aparecen retrasos debidos a trámites
administrativos inherentes a la legalización de la instalación o a los permisos y
licencias necesarios, siempre que no sean imputables a actuaciones de EE, tales
como:

ENDESA ENERGIA, S.A.

Dirección:

Calle Ribera del Loira, 60

Madrid
Sucursal:

Provincia:
1500

DC:

05

Cuenta:

El plazo de entrega para la instalación y puesta en marcha de la instalación es de x
meses a contar a partir de la obtención de todos los permisos necesarios para
poder comenzar la obra, siempre y cuando la compañía distribuidora hubiera
realizado los trabajos de distribución hasta la válvula de acometida.

Madrid

2610126271

El impago de cualquiera de las cantidades facturadas fuera del plazo acordado por
las partes, o el retraso en el abono de las mismas, devengará automáticamente los
intereses de demora sobre las cantidades no satisfechas, conforme a lo estipulado
en la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ( Ley 3/2004
) de 29 de Diciembre, y cualquier otra norma de rango legal que la modifique o
desarrolle, aceptando ambas partes el sometimiento a dicho texto normativo en
todos sus aspectos y obligaciones.
RESERVA DE DOMINIO:

-

Obtención del Contrato de Uso de Infraestructuras

-

Licencia municipal

-

Autorización Administrativa

-

Acta de puesta en marcha

-

Cualquier otro trámite inherente a la legalización con empresa o
entidad externa a EE.

El Cliente será propietario de las instalaciones objeto de este contrato, desde la
entrega de las mismas. Endesa Energía y el Cliente pactan expresamente que ante
el impago de una sola de las cantidades que el Cliente debe abonar a Endesa
Energía, éste último podrá optar a su elección, previa notificación al Cliente, entre
las siguientes opciones:
-

-

Exigir el pago anticipado y de una sola vez de las mensualidades
pendientes hasta la finalización del Contrato, estando obligado el Cliente
a su pago inmediato,
Recobrar la propiedad del equipo instalado, que revertiría a Endesa
Energía inmediatamente y sin necesidad de comunicación o requisito
alguno, recobrando el pleno dominio y la propiedad del equipo, sin que el
Cliente tenga derecho a compensación alguna y perdiendo igualmente
las cantidades abonadas con anterioridad.

Hasta que el Servicio contratado no resulte totalmente pagado por el Cliente, el
equipo instalado por Endesa Energía no podrá gravarse, cederse ni enajenarse a
terceras personas, sin incurrir en responsabilidades penales. En el caso de que por
cualquier circunstancia fueran embargadas estas instalaciones, el Comprador hará
constar en la diligencia de embargo, presentando copia de este documento que las
mismas son propiedad de Endesa Energía, poniéndolo en conocimiento de esta
Sociedad el mismo día.
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Barcelona, a 5 de diciembre de 2019
LAS PARTES
DE UNA PARTE, ENDESA ENERGÍA, S.A.U. (“EE”), con domicilio social en Madrid,
C/ Ribera del Loira 60, con CIF A-81948077, constituida por tiempo indefinido
mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. Santiago Rubio
Liniers, con fecha 3 de febrero de 1998 y con número 308 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208, Sección 8,
Hoja M-205381, Inscripción 1; representada en este acto por Dª. Ana Lemos
Pinto Da Mota, mayor de edad, de nacionalidad Portuguesa, con N.I.E. de su
nacionalidad en vigor número Y0159761V, por su condición Responsable de Clientes
Zona Centro, con facultades bastantes para este acto según resulta de la escritura
de poder otorgada ante el Notario de Madrid, D. Francisco Javier Gardeazabal del
Rio en escritura pública con fecha 25 de julio de 2019 con el número 2433 de su
protocolo.

Y DE OTRA PARTE, METROVACESA S.A. (el “Comprador”), con domicilio social
en Calle Quintanavidades nº 13 de Madrid con C.I.F. A87471264, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D.
Antonio Morenes Giles, con fecha 18 de febrero de 2016 y con número 295 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34472, Libro -, Folio
-, Sección 8, Hoja m-620015, Inscripción 1ª; representada en este acto por D. Juan
Nuñez Berruguete, mayor de edad, de nacionalidad española, con [D.N.I./pasaporte
de su nacionalidad en vigor] número 52120951-F, por su condición de Apoderado,
con facultades bastantes para este acto según resulta de la escritura [de poder/de
elevación a público de acuerdos sociales] otorgada ante el Notario de Madrid, D.
Miguel Mestanza Iturmendi, con fecha 23 diciembre de 2016 y número 2378 de su
protocolo.
En adelante EE y el Comprador serán referidos conjuntamente como las “Partes”, y
cada uno de ellos, individualmente, como la “Parte”.

III.

Que EE está interesada en vender los Equipos al Comprador y, a tal efecto,
EE desea asumir enteramente las competencias y responsabilidades propias
de promotor y de esta manera decidir, impulsar, programar y financiar con
recursos propios o ajenos el suministro, instalación y montaje de los Equipos
para su ulterior venta al Comprador.

IV.

Que a la vista de lo anterior, el Comprador está interesado en comprar los
Equipos a EE y éste está interesado, a su vez, en venderlos a aquél, lo que
acuerdan mediante el presente Contrato que se regirá con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS

1

Objeto del Contrato

1.1

En virtud del presente Contrato, el Comprador compra y EE vende, como
cosa futura, los Equipos, por el precio y en los términos y condiciones
previstos en el presente Contrato.
Las Partes pactan expresamente que, en el supuesto de que EE no pudiera
suministrar los Equipos con las características indicadas en el Anexo A, EE
podrá sustituir los Equipos por aquéllos de similares o superiores
características obligándose ambas partes a sustituir en Anexo A en
consecuencia.

1.2

A tales efectos, y como condición instrumental, el Comprador atribuye a EE
un derecho inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario especificado en
el Anexo C del presente Contrato, en las condiciones establecidas en la
Cláusula 5.

1.3

Asimismo, dado que para la entrega del Activo en los términos recogidos en
este Contrato y su posterior puesta en funcionamiento se requiere la
obtención previa de las preceptivas licencias administrativas, en virtud del
presente Contrato, y como actividades complementarias o accesorias al
objeto del mismo, EE procederá a la elaboración de los proyectos necesarios
para la obtención de las licencias y autorizaciones administrativa
correspondientes.

1.4

El objeto de la compraventa es un objeto indivisible. En consecuencia, ni EE
podrá exigir ni el Comprador podrá pedir la entrega o recepciones parciales
de los Equipos.

Las Partes se reconocen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y,
en especial, para el otorgamiento del presente contrato de compraventa de cosa
futura (el “Contrato”), y a tal efecto
EXPONEN
I.

Que el Comprador está interesado en adquirir los equipos cuyas
especificaciones técnicas y de instalación y montaje se relacionan en el
Anexo A (los “Equipos”).

II.

Que el Comprador carece de los medios, capacidades y recursos necesarios
para asumir las competencias y responsabilidades propias de la condición de
promotor inmobiliario en la medida requerida para la adquisición y puesta en
funcionamiento de los Equipos en el inmueble de su propiedad referido en el
Anexo B (el “Inmueble”).
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2

Precio. Forma de pago

2.1

El precio y las demás condiciones económicas aplicables a la presente
compraventa se recogen en el Anexo D. El precio será incrementado, en su
caso, por los impuestos o tasas, que resulten aplicables (los "Tributos") al
desarrollo del Objeto del Contrato y deberán ser abonados por el Comprador
de forma independiente y diferenciada. Se trata de un precio definitivo y
cerrado. En consecuencia, EE no podrá reclamar aumentos o revisiones de
precio durante la ejecución del presente Contrato, ni podrá ampararse en la
existencia de acuerdos tácitos o autorizaciones no escritas para producir
variaciones en el objeto de la presente compraventa. Todo ello sin perjuicio
de la facultad de las Partes para novar por escrito el presente Contrato.

2.3

El precio deberá ser abonado conforme al calendario de pago que se incluye
en el Anexo D.

2.4

Si el Comprador demorase el pago, el Comprador abonará intereses de
demora a EE al tipo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, sobre todas las cantidades no pagadas
puntualmente de acuerdo con este Contrato, incluyendo los tributos que EE
haya repercutido y no hayan sido abonados. El interés de demora se
devengará automáticamente desde el día siguiente al último del término
dentro del cual debió efectuarse el pago y hasta la fecha del efectivo pago,
sin necesidad de notificación o intimación alguna por parte de EE al
Comprador.

3

Obligaciones de las Partes

3.1

En virtud del presente Contrato, EE ostentará la responsabilidad y
competencias de la condición de promotor inmobiliario a los efectos de la
realización de todas las fases necesarias para la entrega de los Equipos,
incluyendo su diseño, obtención de las licencias y autorizaciones necesarias,
adquisición de materiales a proveedores así como coordinación de la
ejecución de las actividades precisas para el cumplimiento por EE de su
obligación de entrega conforme al presente Contrato.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en las Cláusulas 1.2 y 2.2 anteriores en
relación a la obtención del punto de conexión y las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas. EE no responderá frente al Comprador en el
caso de que el punto de conexión y/o las mencionadas licencias y
autorizaciones no se concedieran, o se denegaran por la Autoridad
competente, siempre que EE haya actuado con la debida diligencia en el
desempeño de tales actividades completarías al objeto del presente
Contrato.
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3.2

EE asume en virtud de este Contrato una obligación contractual de resultado
y se compromete, liberando de ello al Comprador, a cumplir las exigencias y
cargas civiles, urbanísticas, laborales, fiscales y medioambientales que sean
específicas de la condición de promotor, sin perjuicio de lo establecido en la
Cláusula 2.2 anterior.

3.3

Correrá a cargo de EE la contratación de los seguros obligatorios que fueren
precisos para la promoción de los Equipos.

3.4

En ningún caso podrá EE contratar con terceros en nombre y por cuenta del
Comprador, ni adquirirá ninguna obligación con terceros a cargo del
Comprador.

3.5

EE mantendrá indemne al Comprador de cualquier consecuencia económica
adversa que pueda sufrir éste por reclamaciones de terceros, de Hacienda o
de la Seguridad Social, que nazcan de la promoción de los Equipos, salvo
actuación dolosa o culposa del Comprador.

3.6

El control técnico de los Equipos, corresponde a EE, que a tales efectos
nombrará o delegará esta función de control técnico en el contratista o la
persona o personas encargadas de la dirección facultativa de la promoción
de los Equipos. En ningún caso asumirá el Comprador ninguna
responsabilidad ni competencia sobre la dirección facultativa de la promoción
de los Equipos.
Asimismo, EE asume las funciones propias al promotor en materia de
prevención de riesgos laborales en relación con la promoción de los Equipos,
incluyendo, la designación del coordinador de seguridad y salud.

3.7

El Comprador no tendrá derecho a controlar ni revisar los Equipos antes de
la entrega, ni a impartir instrucciones relativas a los mismos, ni a realizar
mediciones, sin perjuicio de su derecho a determinar las especificaciones de
los mismos.

3.8

EE mantendrá informado al Comprador del cumplimiento del presente
Contrato.

3.9

La responsabilidad total acumulada máxima de EE por cualquier
incumplimiento derivado del presente Contrato, así como la responsabilidad
extracontractual para con el Comprador, sus empleados o colaboradores,
que pudiera nacer en relación con el presente Contrato, será una cantidad
equivalente al precio del contrato.
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3.10

3.11

El Comprador manifiesta y garantiza a EE que el Inmueble (i) es de su
propiedad y no constituye suelo contaminado ni se ha realizado en él
ninguna actividad potencialmente contaminante, y (ii) cumple, y seguirá
cumpliendo durante la vigencia del Contrato, con la normativa ambiental y
urbanística aplicable respecto del uso e instalación previstos en el presente
Contrato. El Comprador defenderá, resarcirá y mantendrá indemne a EE
frente a cualquier reclamación, demanda, responsabilidad, daño, perjuicio,
sanción o gasto de cualquier tipo (incluso honorarios de abogados y costas)
sufrido o incurrido por EE que directa o indirectamente proceda o resulte del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el Comprador, sus empleados
o colaboradores, de sus obligaciones legales o contractuales en relación con
el Inmueble.
A partir de la entrega de los Equipos conforme a la Cláusula 4 siguiente, el
Comprador asumirá todas las obligaciones legales que le sean aplicables en
su nueva condición de propietario de los Equipos, incluyendo, sin carácter
limitativo, todas las relativas a medio ambiente (el control de emisiones,
vertidos, depósitos, eliminación de residuos y cualesquiera otras que le
correspondan).

4

Entrega de los Equipos

4.1

Los Equipos deberán entregarse al Comprador en el plazo especificado en el
Anexo E de este Contrato. En el momento de la entrega el Comprador
adquirirá la propiedad de los Equipos.

4.2

Retirar o sustituir los Equipos o sus componentes, aunque hayan
llegado a formar parte integrante del Inmueble, sin perjuicio del
deber de cumplimiento en plazo de su deber de entrega.
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(c)

Pignorar, dar en garantía o gravar de cualquier modo los Equipos, sin
perjuicio de su obligación de entrega en plazo.

La entrega de los Equipos se documentará en un acta firmada (según el
modelo que se adjunta como Anexo F) por un representante del Comprador
y por otro de EE, en el plazo máximo de 10 días desde la finalización de la
instalación y montaje de los Equipos.

4.5

Si el Comprador recibiera los Equipos sin reserva, quedarán extinguidas las
responsabilidades de EE por las faltas de conformidad manifiestas, y que
pudieran haber sido advertidas con la inspección.

4.6

El Comprador podrá formular reservas que, si son aceptadas por EE, darán
lugar a un plazo suplementario de entrega de 30 días naturales, durante los
cuales EE tendrá que reparar los extremos sobre los que haya recaído
reserva.

4.7

Todo desacuerdo sobre la conformidad de los Equipos a efectos de la entrega
será resuelto por el dictamen dirimente emitido por una
entidad de
reconocido prestigio experta en peritajes de equipos de naturaleza similar o
análoga a la de los Equipos designada de mutuo acuerdo entre las Partes y,
a falta de acuerdo y previo sorteo ante notario público que podrá requerir
cualquiera de las Partes de forma individual, por alguna de las entidades de
peritaje que pertenezcan a la Asociación Empresarial De Peritaje Y
Valoraciones Judiciales. Los costes que implique el sorteo ante Notario será
sufragado por aquella parte que lo solicite.

4.8

La aceptación de los Equipos sin reservas o la emisión del dictamen pericial
conforme a las pretensiones de EE no impedirán al Comprador reclamar
posteriormente como consecuencias de las faltas de conformidad no
aparentes advertidas durante el plazo de garantía. Pero deberá los intereses
legales del precio a pagar, a contar desde el día en que hubiera debido
producirse la entrega.

4.9

A partir de la entrega (que se entenderá producida bien en el momento de la
entrega sin reservas o bien en el momento que EE puso a disposición del
Comprador los Equipos para su entrega si el dictamen pericial referido en el
apartado 4.7 anterior fuera favorable a las pretensiones de EE) comenzarán
a correr los plazos de garantía por los defectos de conformidad no
aparentes.

Con anterioridad a la entrega, los Equipos pertenecerán a EE. En virtud de
ello, EE podrá:
(a)

Retirar los Equipos o sus componentes, aunque hayan llegado a
formar parte integrante del Inmueble, cuando el Contrato se
resuelva, conforme a los términos de la Cláusula 7.

La entrega de los Equipos será notificada por EE al Comprador con una
antelación de 15 días naturales. Dentro de este plazo, el Comprador
comunicará a EE el tiempo y ocasión para inspeccionar los Equipos, y podrá
servirse al efecto de cuantos facultativos o expertos estime necesarios.

Este plazo indicado en el Anexo E se entenderá suspendido en tanto en
cuanto la promoción de los Equipos no pueda ser realizada o continuada por
fuerza mayor no imputable a EE. Mientras subsista esta situación, el
Contrato se entenderá suspendido en sus efectos, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Cláusula 8.
Si la fuerza mayor durase más de 60 días naturales, las Partes negociarán
de buena fe una salida conveniente. A falta de acuerdo en un plazo
razonable, cada Parte podrá resolver el presente Contrato de acuerdo con lo
previsto en la Cláusula 8.

4.3

4.4

(b)
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4.10

4.11

4.12

fueran precisos sobre las propiedades colindantes del Comprador a fin de
permitir el acceso de EE al Inmueble.

En el momento de la entrega:
(a)

En el supuesto de que fuera de aplicación, el Comprador pagará la
parte del precio indicada en el Anexo D.

(b)

EE entregará al Comprador toda la documentación de los Equipos.

(c)

Quedará extinguido el derecho de uso en favor de EE sobre el
Inmueble.

(d)

EE entregará al Comprador los documentos de garantía, incluyendo
aquéllos en los que subrogue al Comprador frente a proveedores y
contratistas así como cualesquiera cantidades retenidas a tales
efectos.

Las Partes se comprometen en el plazo de 3 meses desde la entrega de los
Equipos al Comprador, a prestar los consentimientos oportunos ante las
Administraciones Públicas competentes a fin de transmitir, de conformidad
con la normativa de aplicación, las autorizaciones y licencias obtenidas por
EE para la construcción de los Equipos objeto del presente contrato y a
desplegar sus mejores esfuerzos para su buen fin.
Siempre que el Comprador exija a EE que ejerza contra los proveedores y
contratistas alguna acción o derecho que haya sido cedido al primero, el
segundo deberá acometer este ejercicio por cuenta del primero.

5.2

Será responsabilidad del Comprador restituir a los proveedores y contratistas
las cantidades retenidas cuando finalice el periodo de garantía. Aquél deberá
mantener a EE indemne de cualquier reclamación hecha por tales
proveedores y contratistas por dicho concepto.

5

Derecho inmobiliario de uso y transferencia de la posesión civil

5.1

Por el presente Contrato, el Comprador otorga en favor de EE un derecho
inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario situado en el Inmueble
especificado en el Anexo C. Este derecho es instrumental a la compraventa,
comprenderá todas las facultades y la extensión precisa para que EE pueda
impulsar la promoción de los Equipos, así como tener y mantener en suelo
ajeno la propiedad de los mismos y ostentar la posesión civil exclusiva sobre
el Inmueble.
El derecho inmobiliario de uso constituido sobre el Inmueble conlleva
accesoriamente los derechos de servidumbre de paso a favor de EE que

METROVACESA – GASOMETRO

9

1.

Todo incumplimiento por cualquiera de las Partes respecto de sus
deberes como usuario o nudo propietario será considerado como
incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de
compraventa.

2.

La resolución o terminación del derecho de uso o de la compraventa
comportará la terminación correlativa de la otra prestación vinculada.

5.3

El Comprador facilitará a EE el emplazamiento necesario para albergar la
recepción de los correspondientes materiales si no fuera posible en el
Inmueble por falta de espacio según EE.

6

Defectos de conformidad con los Equipos

6.1

EE responderá frente al Comprador por la falta de conformidad de los
Equipos vendidos, conforme a las reglas comunes de la compraventa civil,
en tanto no se encuentren modificadas por la presente Cláusula.

6.2

El Contrato no podrá ser resuelto por falta de conformidad de la entrega,
salvo que se tratase de un incumplimiento sustancial que no pueda ser
reparado o eliminado por EE en un tiempo razonable, sin perjuicio del
derecho del Comprador a ser indemnizado por la demora causada por esta
reparación.

6.3

EE garantiza al Comprador la conformidad de los Equipos, su correcto
funcionamiento y su correspondencia con las especificaciones del contrato,
por un plazo de 2 años, salvo para aquellas partes de los Equipos, aquellas
instalaciones o aquellas prestaciones suministradas por terceros que cuenten
con una garantía de duración más larga.

6.4

EE no responderá de la falta de conformidad en la medida en que pueda
entregar y subrogar al Comprador en las garantías que aquélla dispusiera
contra proveedores y suministradores, si tales garantías fueren suficientes
para restablecer la conformidad y satisfacer el interés de prestación del
Comprador.

6.5

La garantía obligará a EE a reparar o sustituir los componentes de los
Equipos, hasta que se consiga el grado de conformidad exigido en el
Contrato, sin exigir por ello una compensación o precio suplementario.

6.6

La garantía prestada por EE no incluye el uso normal de los Equipos, ni las
piezas de recambio derivadas del mismo, que serán objeto de un contrato de

A partir de la fecha de entrega, toda gestión hecha por el EE en este sentido
será remunerada por el Comprador con la cantidad que acuerden las Partes.
4.12

La constitución del derecho de uso es una prestación vinculada a la
compraventa de los Equipos. En consecuencia:
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mantenimiento a contratar por parte del Comprador. Tampoco incluye las
deficiencias o daños derivados del deficiente o mal uso de los Equipos.
6.7

Salvo caso de dolo, EE no responderá de los daños consecuenciales ni del
lucro cesante sufridos por el Comprador como consecuencia de la falta de
conformidad.

6.8

Los nuevos componentes o piezas de repuesto gozarán a su vez del mismo
plazo de garantía establecido en esta Cláusula.

7

Resolución del Contrato

7.1

El presente Contrato se extinguirá conforme a las disposiciones generales
del derecho común, salvo lo especificado en la presente Cláusula y en el
resto de este Contrato.

8

Imposibilidad sobrevenida no imputable

8.1

Si los Equipos no pudieran ser entregados como consecuencia de una
imposibilidad física o legal no imputable a EE, distinta de la pérdida o
destrucción material, se observarán las siguientes reglas:

8.2

(a)

Si la imposibilidad es temporal, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula
4.2.

(b)

Cuando la imposibilidad fuere definitiva, el Contrato se considerará
extinguido a petición de cualquiera de las Partes.

En caso de que el Contrato se resuelva conforme a la presente Cláusula, la
liquidación de la relación contractual se realizará de la siguiente manera:
(a)

EE retirará los Equipos que no hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

7.2

Una vez firmado este Contrato, el Comprador no podrá desistir del mismo ni
renunciar a su consumación.

(b)

7.3

Si el Comprador se negara a recibir el objeto de la compraventa, incumpliera
su obligación de pago o de cualquier otra forma la no recepción fuere
imputable al Comprador, EE tendrá derecho:

Respecto de los Equipos que no puedan retirarse sin grave coste o
deterioro, EE tendrá derecho a ser reintegrada de su coste a precio
actual.

(c)

A la resolución del Contrato, con la retirada de los Equipos, aunque se
hallen incorporados al suelo o hayan llegado a formar parte
integrante del Inmueble.

Respecto de aquella parte de los Equipos que hayan llegado a formar
parte del Inmueble, fuera del supuesto previsto en el apartado (b)
anterior, EE tendrá derecho a su retirada o a ser compensado en la
forma establecida en el citado apartado (b).

(d)

Opcionalmente, a dejar los Equipos por cuenta del Comprador,
reclamando el precio de la prestación ya ejecutada.

El Comprador quedará liberado de pagar el precio de la compraventa,
salvo lo dispuesto en los apartados anteriores.

(e)

Quedará extinguido el derecho de uso.

(a)

(b)
(c)

A mantener la titularidad del derecho de uso hasta que se consume la
retirada y liquidación de la relación contractual, excluyendo al
Comprador de todo derecho de posesión sobre el espacio físico en
que se hallen ubicados los Equipos.

(d)

En el caso de optar por la solución prevista en el apartado (a)
anterior, EE tendrá derecho a exigir como indemnización
suplementaria un 20% del valor de los Equipos retirados, como coste
de amortización de los mismos.

(e)

En todo caso, una indemnización por lucro cesante equivalente al
20% del precio total del Contrato.

(f)

Si los Equipos estuvieran plenamente instalados y puestos a
disposición del Comprador, EE podrá exigir, alternativamente, el
precio completo del Contrato.
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9

Confidencialidad

9.1

Las Partes se obligan, y obligarán a sus empleados, a no revelar ni utilizar
para fines distintos de los perseguidos en este Contrato la información que
recíprocamente se hayan proporcionado, salvo que dicha revelación o
utilización venga impuesta por la Ley o fuera preceptiva para obtener las
autorizaciones precisas para el desarrollo y ejecución del Contrato. En
particular, ninguna de las Partes podrá revelar a terceros los términos y
condiciones del presente Contrato.

9.2

A la extinción de este Contrato por cualquier causa, cada Parte devolverá
toda la información confidencial recibida de la otra y todo el material que le
hubiera entregado para el desarrollo de sus respectivas actividades.
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9.3

10

La obligación de confidencialidad prevista en la presente Cláusula durará
indefinidamente, incluso una vez haya finalizado el Contrato por cualquier
causa.

12

Miscelánea

12.1

Modificación. No será válida ninguna modificación de este Contrato
(incluyendo sus anexos) salvo que conste por escrito, con la firma de un
representante autorizado de cada una de las Partes.

Cesión

12.2

Anexos. Los anexos a este Contrato formarán parte integrante del mismo a
todos los efectos legales y obligacionales.

12.3

Conservación del negocio. Si alguna de las cláusulas de este Contrato
deviniera, en todo o en parte, nula, anulable o inejecutable, las restantes
cláusulas o el resto de la cláusula afectada permanecerán en vigor siempre
que no se produzca un notable desequilibrio de las posiciones de las Partes.

12.4

Acuerdo completo. Este Contrato representa el acuerdo completo entre las
Partes y deja sin efecto cualesquiera otros acuerdos o pactos, verbales o
escritos, previamente concertados entre las mismas, que tengan el mismo
objeto.

12.5

Renuncias. El hecho de que una Parte, en un determinado momento, no
exija el cumplimiento por la otra de cualquier obligación derivada del
presente Contrato, no implicará ni podrá interpretarse como una renuncia al
derecho de exigir el cumplimiento de dicha obligación en el futuro.

13

Notificaciones

13.1

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Contrato, toda comunicación
entre las Partes relativa a este Contrato deberán hacerse por fax o correo
electrónico y confirmarse posteriormente por burofax. Las comunicaciones
se presumirán recibidas, salvo prueba en contrario, en la fecha de la
confirmación de entrega del fax o del correo electrónico.

13.2

A efectos de comunicaciones las Partes designan las siguientes direcciones:

EE podrá ceder total o parcialmente los derechos y/o obligaciones derivados de
este Contrato a cualquiera de las entidades de su grupo, incluyendo sus
sociedades dominantes, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio,
así como las entidades que estén controladas por las mismas. La cesión será
comunicada por escrito al Comprador.

11

Derecho de imagen

11.1

Se autoriza a Endesa a la captación y grabación de imágenes en formato
audiovisual, de las instalaciones, para a que las mismas puedan ser
utilizadas en referencias comerciales de Endesa. Asimismo, autorizo a que
estas imágenes puedan ser reproducidas y difundidas sin limitación
territorial de ninguna clase, de forma libre por Endesa en el marco de su
actividad comercial, directa o indirectamente, mediante agencia de
publicidad o ente similar. Todo ello con la única salvedad y limitación de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos previstos en la legislación vigente.

11.2

El Cliente podrá disponer de copias de las imágenes captadas para su uso
propio

11.3

Esta autorización se entiende prestada con independencia del medio o
soporte que se utilice en la difusión de las imágenes y abarca la posible
incorporación futura, total o parcial, de las imágenes grabadas a otras
obras, acciones o campañas derivadas o complementarias de aquella para la
que expresamente cedo los precitados derechos. Mi autorización no fija
ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes, o parte de las mismas, en las que aparezcan las instalaciones,
por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo
ilimitado.

11.2

El Cliente podrá disponer de copias de las imágenes captadas para su uso
propio

11.3

La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente
acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito.
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(a)

EE:
Javier Torres Muñoz
Dirección: Madrid
Teléfono: +34 677 918 146
Email: javier.torresm@endesa.es

(b)

El Comprador:
METROVACESA S.A.
Antoni Capdevila
Dirección: Av. Josep Terradellas, 8, de Barcelona
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Teléfono: +34 607 723 285
Email: acapdevila@metrovacesa.com
13.3

Toda comunicación enviada a las direcciones que constan en el apartado
precedente se entenderá correctamente efectuada, excepto si el destinatario
hubiera previamente notificado a la contraparte, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 12.1, un cambio de dirección.

14

Ley Aplicable. Jurisdicción

14.1

Las Partes convienen de forma expresa en que el presente Contrato se rija e
interprete de conformidad con el ordenamiento jurídico español y, dentro de
éste, por los principios y reglas del Derecho Civil Común, sin remisión a las
normas de conflicto de leyes ni a las normas o principios de Derecho Foral.

14.2

ANEXO A - LOS EQUIPOS

El presente Contrato tiene por objeto Nuevo Suministro de 315,87 kw de potencia
en Baja Tensión en Calle Gasometro, Terrassa.
Endesa Energía realizará los trabajos indicados en el desglose de unidades de obra
del siguiente cuadro de presupuesto:

Trabajos a cargo de Cia
Cantidad

Las Partes contratantes, con renuncia expresa del fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de [la villa de Madrid], para la resolución de cualquier cuestión derivada de
la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente Contrato.

Valoración*
1

IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT 0 BT

N

2

CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL

N

2

EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN

N

1

MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA

N

1

N

1

MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA
COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO
PROGRAMADO
ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN RED MTBT

2

IMPLEMENTACIÓN SRO CON UTILIZACIÓN DE TABLET

N

2

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas Partes firman por
duplicado y en un solo efecto el presente documento, en el lugar y fecha al
encabezamiento reseñados.

N
N

Trabajos de extension de nuevas instalaciones
Precio
Ud.(€)

Cantidad

105,21 €
189,53 €

I

158,90 €

I

317,24 €

5,55 FUSIBLE ENTRONQUE BT

I

33,30 €

8

2,77 TERMINAL ENTRONQUE BT (1 FASE)

I

22,16 €

8

5,87 EMPALME ENTRONQUE BT (1 FASE)

I

46,96 €
51,41 €

2

Firmante: Dª Ana Lemos Pinto Da
Mota
Cargo: Responsable Clientes Zona Norte

Firmante: Juan Núñez Berruguete
Cargo: Apoderado

2
6

105,21

CATA LOCALIZACION SERVICIOS
CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT
189,53 HASTA 15 M
79,45 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT
158,62 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT

1

51,41 CUADRO BT CT

I

3

18,43 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA

I

55,29 €

I

482,58 €

1

482,58 CUADRO BT CT AMPLIA AC-G
DRETS DE SUPERVISIÓ/LEGALITZACIÓ
TOTAL EDE
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Total

I

1

El Cliente

Valoración*
I

1

EE ENERGÍA, S.A.U.

Descripción
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I

539,95 €
2.002,53 €

16

UDS.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
UNITARIO

TOTAL

NOTAS Y EXCLUSIONES

2.729,41 €

INGENIERÍA
1 UD

Realización de Proyecto para LSMT ≤ 300m y Separatas

2.188,24 €

2.188,24 €

1 UD

Tramitación de Autorización Admtva. y/o Puesta en Servicio en Organismo Oficial

352,94 €

352,94 €

1 UD

CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

188,24 €

188,24 €

310,26 €

930,79 €

16,54 €

2.844,45 €

17,59 €

1.864,28 €

Están excluídos de esta oferta los permisos, oficiales y particulares, no
detallados en el presente documento, así como cualquier informe y/o estudio
de Impacto Medio Ambiental, arqueológico o Plan Urbanístico Especial.
Zanjas ofertadas según ntps de Endesa y normativa ordinaria ayuntamiento,
cualquier variación solicitada por licencia será objeto de oferta complementaria.
Excluidas tasas, avales o garantías, que serán a cargo de cliente.

INSTALACIÓN
3 UD
172 UD
106 UD

Excluida cualquier partida no incluida

Ensayo/comprobación del asilamiento de circuito de BT (Vn ≤ 1kV)
Suministro y tendido de LSBT con conductor 3x1x240mm2 + 1x150mm2 RV 0,6/1 kV
AL
Suministro y tendido de LSBT Bajo Tubo con conductor 3x1x240mm2 + 1x150mm2
RV 0,6/1 kV AL

3 UD

Suministro e instalación de Caja de Seccionamiento 400A

178,58 €

535,75 €

3 UD

Suministro e instalación de Caja General de Proteccion 250A

199,58 €

598,75 €

3 UD

Suministro e instalación de Puesta a Tierra Neutro RSBT, CGP, CPM, CS o ADU

118,72 €

356,17 €

3 UD

canal protección cables BT

58,05 €

174,16 €

9 UD

Fusible entronque BT

5,83 €

52,45 €

12 UD

Conexión Cable con TerminalONEXIÓN CABLE CON TERMINAL

50,39 €

604,67 €

1 UD

Informe inspeccion subsuelo

555,81 €

555,81 €

3 UD

Cata localizacion de servicios

120,97 €

362,91 €

3M

Puente CGP-CS BT 150AL

14,84 €

44,51 €

1 UD

Planos AS BUILT MT Y BT

414,14 €

414,14 €

77 UD

ML. Zanja 2C BT, ACERA-ARENA-TIERRA

103,53 €

7.971,81 €

20 UD

ML. Zanja 4C BT, paralelo a la acera CALZADA-ARENA-ASFALTO 4T

194,12 €

3.882,48 €

6 UD

ML. Zanja 2C BT, cruce calle CALZADA-ARENA-ASFALTO 2T

284,72 €

1.708,31 €

6 UD

Supl. De anchura circ o tubo, acera asfalto hormigon

37,01 €

222,08 €

Reposicion pavimento en calzada

63,21 €

968,38 €

36 UD

Suplemento profundidad canalizacion circuito o tubo asfalto u hormigon

17,08 €

615,01 €

36 UD

Tubo polietileno 160mm

5,18 €

186,35 €

103 UD

Retiro continuado de tierras con aportación de nuevas tierras en zanja BT

19,41 €

1.999,69 €

Retiro cascotes a vertedero autorizado

42,70 €

527,82 €

15,32 m2

12,36 m3
30,80

Suplemento reposicion pavimento baldosa u hormigon

77,65 €

2.391,54 €

2 UD

Apertura y tapado de cata para realización por Ede empalmes lineas

647,09 €

1.294,19 €

1 UD

Pintado paso de peatones

582,38 €

582,38 €

Excluida toda obra civil para adecuación Centro de Transformación

NO INCLUYE:
Avales y tasas
Cualquier partida no incluida
IVA
Obra civil no descrita en la oferta
Desplazamiento de cualquier servicio de la finca.

34.418,29 €

Subtotal
Gestion PRL + Calidad
1

Seguimiento de riesgo, calidad y medio ambiente

Subtotal EDE
Total
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1.541,10 €
2.002,53 €

37.961,92 €
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Desglose de Suministros

PLANO DE SITUACIÓ CON LA RED DE BT.

CGP 1

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Coche Eléctrico
Parking
Local comercial
Servicios comunes

5
1
2
1

3,68
30
15
10.32

18,4
30
30
10,32

3x230/400
3x230/400
3x230/400
3x230/400

CGP 2

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Viviendas
Servicios comunes

16
1

9,2
17.32

147,2
17,32

3x230/400
3x230/400

CGP 3

Número de
suministros

Potencia
unitaria

Potencia
total

Tensión

Viviendas

20

9,2

184

3x230/400
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ANEXO B
EL INMUEBLE

Carrer del Gasometro 9-13
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ANEXO C
DERECHO DE USO

ANEXO D
PRECIO Y FORMA DE PAGO

Carrer del Gasometro
Se concede a EE el derecho inmobiliario de uso sobre el espacio inmobiliario
afectado por los trabajos objeto del contrato:

Precio: El precio del presente Contrato asciende a la cantidad de TRENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS más el
IVA correspondiente, en su caso. En consecuencia, el precio total asciende a la
cantidad de 37.961,92 € euros, desglosado de la siguiente manera:
Fechas de pago:
El precio total del Contrato deberá abonarse por el Comprador en las siguientes
fechas y contra la presentación de las correspondientes facturas por parte de EE:

De acuerdo con el siguiente calendario

Primer plazo. A la firma del presente Contrato

30 % del Precio

Segundo plazo. A los 3 meses de la primera factura,
50 % del Precio
habiendo obtenidos los permisos oficiales

Tercer plazo. A los 3 meses después de la 2ª factura a la
20 % del Precio
finalización de los trabajos

NOTA: Las fechas estas facturas podrán demorarse en tanto en cuanto el suministro del
objeto del proyecto no pueda ser realizado o continuado por causas de fuerza mayor
(entre las que se incluyen demoras impuestas por retrasos en la obtención de permisos).
Mientras subsista esta situación, el Contrato se entenderá suspendido en sus efectos, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula: Imposibilidad sobrevenida no imputable)
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Forma de pago:

ANEXO E PLAZO DE ENTREGA

El cliente dispondrá de un periodo voluntario de 15 días desde la emisión de la
factura para proceder al pago de la misma
El pago se realizará mediante transferencia o domiciliación bancaria en la cuenta
designada por el Comprador descrita a continuación:
Razón Social / Apellidos,
Nombre:
NIF:

A81948077

Código Postal /
Localidad:
Entidad
0049
Financiera:

Los mencionados plazos no serán aplicables si aparecen retrasos debidos a trámites
administrativos inherentes a la legalización de la instalación o a los permisos y
licencias necesarios, siempre que no sean imputables a actuaciones de EE, tales
como:

ENDESA ENERGIA, S.A.

Dirección:

Calle Ribera del Loira, 60

Madrid
Sucursal:

Provincia:
1500

DC:

05

Cuenta:

El plazo de entrega para la instalación y puesta en marcha de la instalación es de x
meses a contar a partir de la obtención de todos los permisos necesarios para
poder comenzar la obra, siempre y cuando la compañía distribuidora hubiera
realizado los trabajos de distribución hasta la válvula de acometida.

Madrid

2610126271

El impago de cualquiera de las cantidades facturadas fuera del plazo acordado por
las partes, o el retraso en el abono de las mismas, devengará automáticamente los
intereses de demora sobre las cantidades no satisfechas, conforme a lo estipulado
en la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ( Ley 3/2004
) de 29 de Diciembre, y cualquier otra norma de rango legal que la modifique o
desarrolle, aceptando ambas partes el sometimiento a dicho texto normativo en
todos sus aspectos y obligaciones.
RESERVA DE DOMINIO:

-

Obtención del Contrato de Uso de Infraestructuras

-

Licencia municipal

-

Autorización Administrativa

-

Acta de puesta en marcha

-

Cualquier otro trámite inherente a la legalización con empresa o
entidad externa a EE.

El Cliente será propietario de las instalaciones objeto de este contrato, desde la
entrega de las mismas. Endesa Energía y el Cliente pactan expresamente que ante
el impago de una sola de las cantidades que el Cliente debe abonar a Endesa
Energía, éste último podrá optar a su elección, previa notificación al Cliente, entre
las siguientes opciones:
-

-

Exigir el pago anticipado y de una sola vez de las mensualidades
pendientes hasta la finalización del Contrato, estando obligado el Cliente
a su pago inmediato,
Recobrar la propiedad del equipo instalado, que revertiría a Endesa
Energía inmediatamente y sin necesidad de comunicación o requisito
alguno, recobrando el pleno dominio y la propiedad del equipo, sin que el
Cliente tenga derecho a compensación alguna y perdiendo igualmente
las cantidades abonadas con anterioridad.

Hasta que el Servicio contratado no resulte totalmente pagado por el Cliente, el
equipo instalado por Endesa Energía no podrá gravarse, cederse ni enajenarse a
terceras personas, sin incurrir en responsabilidades penales. En el caso de que por
cualquier circunstancia fueran embargadas estas instalaciones, el Comprador hará
constar en la diligencia de embargo, presentando copia de este documento que las
mismas son propiedad de Endesa Energía, poniéndolo en conocimiento de esta
Sociedad el mismo día.
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MATERIAL

.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FI - FG Tratamiento Interno
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis
FV - Fibra de Vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PI - PVC Tratamiento Interno
PN - Polietileno Negro
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

LEYENDA

E

PP

TP

Accesorios Acometida.Posición - SS / Reduccion simple
Accesorios Acometida.Posición - Toma en carga electrosoldable / Te
Accesorios de Red.Posición - Ciega / Brida
Accesorios de Red.Posición - Espiga-enchufe / Brida
Accesorios de Red.Posición - Generica / Brida
Accesorios de Red.Posición - Codo 22 / Codo
Accesorios de Red.Posición - Codo 45 / Codo
Accesorios de Red.Posición - Codo 90 / Codo
Accesorios de Red.Posición - SS / Collarin
Accesorios de Red.Posición - Electrosoldable / Acc. Manguito
Accesorios de Red.Posición - Generico / Acc. Manguito
Accesorios de Red.Posición - SS / Portabridas
Accesorios de Red.Posición - SS / Pozo presiografo
Accesorios de Red.Posición - SS / Tulipas
Accesorios de Red.Posición - Termorretráctil / Acc. Manguito
Accesorios de Red.Traza - SS / Entubado
Acometida.Traza
Cota de Profundidad.Linea
Grupo Regulacion.Posicion - Recinto Confinado / SS / Tipo Regulador Desconocido
Piezas de Red.Posición - Cambio de Diametro
Piezas de Red.Posición - Cambio de Material
Piezas de Red.Posición - Cambio de Material/Diametro
Piezas de Red.Posición - Punta de Tubo
Piezas de Red.Posición - Pieza de Transicion
Piezas de Red.Posición - Te
Recinto Regulacion.Posicion
Subtramos de red.Traza - 4 bar
Subtramos de red.Traza - 25 mbar
Toma de Potencial.Posición
Valvulas.Posicion - De Sector?
Valvulas.Posicion - De Linea Abierta
Válvulas de Acometida.Posicion - Suelo

GLOBAL ART BARCELONA
A l’atenció de Eulàlia Maresma

Barcelona, 15/10/2019

N/Ref.: Exp. núm. E-CEN-20190007 (Agrairem citar en els vostres escrits)
S/Ref.:

Senyors,
Mitjançant el seu correu electrònic hem tingut coneixement del “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
DELS CARRERS GASÒMETRE / GIBERT / PARE FONT / ROGER DE LLÚRIA I PLAÇA
CENTRAL” EN EL T.M. DE TERRASSA (BARCELONA), projecte que es realitza a sobre la xarxa
de distribució de gas i les seves instal·lacions auxiliars, protegides jurídicament per les corresponents
servituds de pas i autoritzacions administratives i que es titular NEDGIA CATALUNYA S.A., i s’han
de tenir en compte a tots els efectes.
En tot cas i d’acord amb el “Reglamento de Redes” hauran de comunicar a la Unitat de SS.TT.
Catalunya Centre, Telèfon 937291892 - uinicio@nedgia.es la data del inici de les obres, tanmateix
com els aclariments que considereu oportuns.
Recordar-vos que mitjançant la plataforma www.ewise.es podeu obtenir la informació gràfica dels
nostres serveis així com els condicionaments tècnics generals a tenir en compte en la realització de
les obres.

Rebeu una cordial salutació.
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ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
DEL CARRER GASÒMETRE NÚM. 4 (PA-GAS004).

AUTOR DEL PROJECTE

GLOBAL PROJECTES S.L.
JUAN MANUEL JIMENEZ BERNET
PROMOTOR

METROVACESA
DATA

SETEMBRE 2021
Volum 4/5

5. ENLLUMENAT

PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA

Aplicat a plaça.
Llumeneres utilitzades plaça:
- RLI.4.L043.G.AMA1(34.2W)
Fanal FUL
Factor de manteniment 0.80
Temperatura de color: 3000K

N° de encargo: CAR2019-181

Fecha: 15.02.2021
Proyecto elaborado por: C&G CARANDINI S.A

PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A
Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
Portada del proyecto
Índice
Escena exterior 1
Datos de planificación
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Luminarias (lista de coordenadas)
Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
PLAÇA
Isolíneas (E, perpendicular)
Gama de grises (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
Tabla (E, perpendicular)
PERTERRE 1
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Gama de grises (E, perpendicular)
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:1000

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

2

20

3

9

4

5

Designación (Factor de corrección)

F (Luminaria) [lm]

F (Lámparas) [lm]

P [W]

1854

1854

16.6

3914

3914

34.2

4272

4272

34.2

5019

5019

41.6

C.&G.CARANDINI S.A. SLI.4.L023.G.AMM3
S-Line Roadway Luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U.
RLI.4.L043.G.AMA1 R-Line Roadway
luminaire (1.000) CARANDINI
RLI.4.L043.G.AMM2 R-Line Roadway
Luminaire (1.000) CARANDINI
RLI.4.L053.G.AMM2 R-Line Roadway
Luminaire (1.000)
Total:

156660

Total:

156660 1259.4
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias
8 Pieza

C.&G.CARANDINI S.A. SLI.4.L023.G.AMM3 S- Dispone de una imagen
Line Roadway Luminaire
de la luminaria en
N° de artículo: SLI.4.L023.G.AMM3
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1854 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 1854 lm
Potencia de las luminarias: 16.6 W Clasificación
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 32
66 95 100 100 Lámpara: 1 x C.LED 2000LM 3000K (Factor de corrección 1.000).

20 Pieza

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U.
Dispone de una imagen
de la luminaria en
RLI.4.L043.G.AMA1 R-Line Roadway luminaire
N° de artículo: RLI.4.L043.G.AMA1
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3914 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 3914 lm
Potencia de las luminarias: 34.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23 59 95 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).

9 Pieza

5 Pieza

CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM2 R-Line
Dispone de una imagen
Roadway Luminaire
de la luminaria en
N° de artículo: RLI.4.L043.G.AMM2
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 4272 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 4272 lm
Potencia de las luminarias: 34.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40 74 97 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).
CARANDINI RLI.4.L053.G.AMM2 R-Line
Dispone de una imagen
Roadway Luminaire
de la luminaria en
N° de artículo: RLI.4.L053.G.AMM2
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 5019 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 5019 lm
Potencia de las luminarias: 41.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40 74 97 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1000
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

Designación

1

8

2

20

CARANDINI RLI.4.L043.G.AMA1 R-Line Roadway Luminaire

3

9

CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM2 R-Line Roadway Luminaire

4

5

CARANDINI RLI.4.L053.G.AMM2 R-Line Roadway Luminaire

C.&G.CARANDINI S.A. SLI.4.L023.G.AMM3 S-Line Roadway Luminaire
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Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail
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E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
C.&G.CARANDINI S.A. SLI.4.L023.G.AMM3 S-Line Roadway Luminaire
1854 lm, 16.6 W, 1 x 1 x C.LED 2000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
14.600

Posición [m]
Y
83.700

Z
5.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

Z
-80.0

2

30.429

92.931

5.000

0.0

0.0

-162.0

3

26.700

47.600

5.000

5.0

0.0

10.0

4

47.500

98.600

5.000

0.0

0.0

-162.0

5

62.757

103.571

5.000

0.0

0.0

-162.0

6

18.946

60.796

5.000

0.0

0.0

-80.0

7

45.909

51.467

5.000

5.0

0.0

10.0

8

71.826

54.551

5.000

5.0

0.0

10.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
CARANDINI RLI.4.L043.G.AMA1 R-Line Roadway Luminaire

3914 lm, 34.2 W, 1 x 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
35.121

Posición [m]
Y
64.082

Z
9.500

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

Z
-58.9

2

52.000

67.100

7.000

0.0

0.0

24.6

3

69.300

72.200

8.900

0.0

0.0

9.8

4

50.400

81.300

6.500

0.0

0.0

125.4

5

63.898

92.280

7.000

0.0

0.0

-4.6

6

29.900

85.200

7.500

0.0

0.0

115.3

7

34.600

64.000

7.000

0.0

0.0

75.5

8

52.838

66.638

9.500

0.0

0.0

-100.3

9

68.900

72.300

9.500

0.0

0.0

65.0

10

69.900

72.000

7.500

0.0

0.0

-75.4

11

64.259

91.729

8.900

0.0

0.0

175.2

12

30.900

85.100

9.500

0.0

0.0

-104.3

13

30.032

85.619

7.000

0.0

0.0

24.7

14

50.000

81.700

6.750

0.0

0.0

40.3

15

52.567

66.559

8.900

0.0

0.0

-150.4

16

35.019

64.431

9.500

0.0

0.0

-15.2

17

64.534

91.714

9.500

0.0

0.0

-129.7

18

69.700

71.500

7.000

0.0

0.0

-169.6

19

43.409

76.220

5.000

0.0

0.0

150.1

20

30.600

85.000

8.900

0.0

0.0

-159.8
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
CARANDINI RLI.4.L043.G.AMM2 R-Line Roadway Luminaire
4272 lm, 34.2 W, 1 x 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
30.130

Posición [m]
Y
93.857

Z
7.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

Z
18.0

2

93.100

105.000

7.000

0.0

0.0

-70.0

3

87.800

56.200

7.000

0.0

0.0

-170.0

4

47.214

99.548

7.000

0.0

0.0

18.0

5

62.400

104.600

7.000

0.0

0.0

18.0

6

82.500

113.400

7.000

0.0

0.0

18.0

7

99.600

88.200

7.000

0.0

0.0

-70.0

8

104.900

74.200

7.000

0.0

0.0

-70.0

9

106.120

59.449

7.000

0.0

0.0

-170.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
CARANDINI RLI.4.L053.G.AMM2 R-Line Roadway Luminaire
5019 lm, 41.6 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
13.915

Posición [m]
Y
83.528

Z
7.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

Z
100.0

2

27.000

46.900

7.000

0.0

0.0

-170.0

3

18.310

60.640

7.000

0.0

0.0

100.0

4

45.988

50.928

7.000

0.0

0.0

-170.0

5

72.000

53.400

7.000

0.0

0.0

-170.0
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1091
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

1

PLAÇA

perpendicular

45 x 57

21

9.88

44

0.464

0.224

2

PERTERRE 1

3

PERTERRE 3

perpendicular

64 x 32

14

11

17

0.776

0.621

perpendicular

64 x 32

22

17

39

0.752

0.428

4

PERTERRE 2

perpendicular

128 x 32

15

11

22

0.719

0.496

5

RAMPA

perpendicular

128 x 32

17

12

40

0.671

0.294

6

PERTERRE 4

perpendicular

64 x 16

11

6.95

18

0.641

0.395

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

6

20

6.95

44

0.35

0.16

Página 10

PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A
Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / PLAÇA / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

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

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

56.777

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

55.772

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54.767

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

53.762

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

52.758

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

51.753

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50.748

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

49.743

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

48.738

/

/

/

/

/

/

/

/

18

18

47.733

/

/

/

/

/

/

/

17

18

18

46.728

/

/

/

/

/

/

/

18

19

19

45.723

/

/

/

/

/

/

/

18

17

18

44.718

/

/

/

/

/

/

/

18

16

16

43.713

/

/

/

/

/

/

17

17

16

15

42.708

/

/

/

/

/

/

17

16

16

15

41.704

/

/

/

/

/

/

17

16

15

15

40.699

/

/

/

/

/

/

17

16

15

15

m

0.497

1.491

2.485

3.478

4.472

5.466

6.460

7.454

8.448

9.441

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

56.777

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

55.772

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54.767

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

53.762

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

52.758

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

51.753

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50.748

/

/

/

/

/

/

15

16

17

17

49.743

/

17

17

17

16

16

17

17

18

18

48.738

18

18

18

17

16

17

18

18

18

18

47.733

18

18

19

18

16

17

18

18

19

19

46.728

19

19

19

18

16

17

18

18

19

19

45.723

18

19

19

18

16

17

18

18

19

19

44.718

16

17

17

17

17

17

17

18

18

19

43.713

15

17

16

16

17

17

17

18

18

18

42.708

15

16

16

17

17

17

18

18

18

18

41.704

15

16

16

17

17

17

18

18

18

18

40.699

16

16

15

17

17

17

18

18

19

18

m

10.435

11.429

12.423

13.417

14.411

15.404

16.398

17.392

18.386

19.380

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

56.777

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

55.772

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54.767

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

53.762

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

52.758

/

/

/

/

/

19

20

20

20

21

51.753

17

18

18

19

20

20

21

21

22

22

50.748

18

18

19

19

20

21

21

22

22

23

49.743

18

19

19

20

21

21

22

22

22

23

48.738

19

19

20

20

21

21

22

21

22

23

47.733

19

20

20

21

21

22

22

22

22

24

46.728

19

20

20

21

22

22

23

23

23

24

45.723

19

20

20

21

22

22

23

22

22

23

44.718

19

19

20

20

21

21

21

21

21

22

43.713

19

19

19

20

20

20

20

20

21

22

42.708

19

19

19

20

20

20

20

21

21

22

41.704

19

19

19

19

20

20

20

21

21

22

40.699

19

19

19

19

20

20

20

21

21

22

m

20.374

21.367

22.361

23.355

24.349

25.343

26.337

27.330

28.324

29.318

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

56.777

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

55.772

/

/

/

/

/

/

/

/

12

11

54.767

/

/

/

/

16

15

14

13

13

12

53.762

19

18

18

18

17

16

16

15

14

13

52.758

21

21

19

19

19

18

18

17

15

14

51.753

22

22

19

18

20

20

19

17

16

15

50.748

23

23

22

20

21

21

19

18

17

15

49.743

25

25

24

24

20

20

20

18

17

16

48.738

25

26

25

25

21

20

20

18

17

16

47.733

26

26

26

25

23

22

21

19

18

16

46.728

26

26

26

25

23

22

20

18

17

15

45.723

24

25

24

24

22

21

20

18

16

15

44.718

23

23

22

22

21

20

18

17

16

16

43.713

23

23

22

22

20

20

18

17

16

16

42.708

23

23

23

22

21

20

19

18

17

16

41.704

23

23

23

22

21

20

19

18

17

16

40.699

23

23

23

22

21

20

19

18

17

16

m

30.312

31.306

32.300

33.293

34.287

35.281

36.275

37.269

38.263

39.256

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

56.777

/

/

/

9.88

9.99

55.772

10

10

10

11

11

54.767

11

11

11

11

12

53.762

12

12

12

12

12

52.758

14

13

13

13

12

51.753

14

14

13

13

13

50.748

14

14

13

13

13

49.743

15

14

14

14

14

48.738

15

14

14

14

15

47.733

15

14

14

14

15

46.728

15

14

14

14

15

45.723

15

14

14

15

15

44.718

15

15

15

15

15

43.713

15

/

15

15

15

42.708

16

/

/

/

15

41.704

16

/

/

/

/

40.699

16

/

/

/

/

m

40.250

41.244

42.238

43.232

44.226

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

39.694

/

/

/

/

/

18

17

16

15

15

38.689

/

/

/

/

/

18

18

16

15

15

37.684

/

/

/

/

/

18

17

16

15

15

36.679

/

/

/

/

19

17

17

16

15

15

35.674

30

/

/

/

19

18

17

16

15

15

34.669

34

30

/

/

20

18

17

16

15

15

33.664

/

34

27

/

21

19

18

17

16

15

32.659

/

39

31

26

22

20

18

17

16

16

31.655

/

40

32

27

22

20

18

17

16

16

30.650

/

40

31

27

22

20

19

17

16

16

29.645

/

38

29

26

22

19

18

17

17

17

28.640

/

35

27

25

21

19

18

17

17

17

27.635

/

/

25

23

21

19

18

17

17

17

26.630

/

/

24

22

21

19

18

18

18

17

25.625

/

/

23

21

20

19

19

18

18

18

24.620

/

/

22

21

20

20

20

19

18

18

23.615

/

/

22

21

19

20

20

20

19

18

22.610

/

/

22

21

20

20

21

20

20

19

21.605

/

/

23

22

21

21

22

21

20

19

20.601

/

/

/

23

22

22

23

22

21

20

m

0.497

1.491

2.485

3.478

4.472

5.466

6.460

7.454

8.448

9.441

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

39.694

16

16

15

17

17

18

18

18

18

18

38.689

16

16

16

17

18

18

18

18

19

18

37.684

15

16

16

17

18

19

19

19

18

18

36.679

15

15

16

17

18

19

19

20

19

18

35.674

15

16

16

17

18

19

20

20

20

19

34.669

15

16

16

17

18

19

19

21

21

20

33.664

15

16

17

18

18

19

20

22

24

24

32.659

16

16

17

19

20

22

23

25

27

27

31.655

16

17

18

20

22

23

24

25

27

28

30.650

17

18

20

22

24

24

24

25

27

28

29.645

17

18

20

22

23

24

24

25

27

28

28.640

18

19

20

22

23

24

25

26

28

28

27.635

18

19

21

22

24

26

28

29

30

29

26.630

18

19

21

23

24

27

28

29

29

29

25.625

18

19

21

23

25

27

28

29

29

29

24.620

18

19

21

23

24

26

27

28

29

29

23.615

18

19

20

22

23

25

25

26

27

28

22.610

19

20

21

22

22

24

24

25

26

30

21.605

20

20

21

21

22

23

24

25

28

32

20.601

20

21

21

21

22

23

24

26

29

31

m

10.435

11.429

12.423

13.417

14.411

15.404

16.398

17.392

18.386

19.380

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

39.694

19

19

19

19

19

19

20

21

21

22

38.689

19

19

19

19

19

20

20

21

22

23

37.684

19

19

19

19

20

20

20

22

22

23

36.679

19

19

20

21

21

21

21

22

23

24

35.674

20

20

21

22

22

22

22

22

24

24

34.669

21

22

23

24

23

23

23

23

24

24

33.664

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

32.659

27

25

24

25

25

25

25

26

27

27

31.655

28

26

26

26

26

26

27

28

28

28

30.650

29

27

26

26

27

27

28

29

29

29

29.645

29

28

27

27

27

28

28

29

29

29

28.640

29

29

28

27

28

29

29

29

29

29

27.635

29

30

29

29

31

31

30

30

30

29

26.630

29

30

30

33

33

32

31

31

30

29

25.625

29

31

33

35

33

33

33

32

31

30

24.620

30

34

35

35

34

34

34

33

31

30

23.615

33

36

35

35

36

36

35

33

30

29

22.610

33

34

35

35

36

37

35

32

30

29

21.605

33

33

35

35

36

35

33

31

29

28

20.601

32

34

35

37

35

33

32

30

28

27

m

20.374

21.367

22.361

23.355

24.349

25.343

26.337

27.330

28.324

29.318

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

39.694

23

23

23

22

21

20

19

18

17

16

38.689

23

23

23

23

21

20

20

18

18

17

37.684

23

23

23

23

22

20

20

19

18

17

36.679

24

24

24

23

21

20

19

19

18

18

35.674

25

24

24

24

21

20

20

19

19

18

34.669

25

25

24

24

22

20

20

19

19

18

33.664

26

25

24

24

22

20

20

20

19

18

32.659

27

26

25

25

23

21

20

19

19

18

31.655

28

27

26

25

24

22

20

19

19

18

30.650

28

28

27

26

25

23

21

19

19

/

29.645

29

29

27

26

25

24

21

19

19

/

28.640

28

27

27

26

24

23

21

19

19

/

27.635

29

27

26

24

22

21

21

19

18

/

26.630

28

27

25

23

22

21

20

18

18

/

25.625

28

27

25

24

21

21

20

18

17

/

24.620

28

26

25

24

22

21

20

18

17

/

23.615

28

26

24

24

22

21

20

18

16

/

22.610

27

26

24

24

22

21

19

17

/

/

21.605

27

25

24

23

22

20

19

17

/

/

20.601

25

24

23

23

21

20

19

17

/

/

m

30.312

31.306

32.300

33.293

34.287

35.281

36.275

37.269

38.263

39.256

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

39.694

16

/

/

/

/

38.689

/

/

/

/

/

37.684

/

/

/

/

/

36.679

/

/

/

/

/

35.674

/

/

/

/

/

34.669

/

/

/

/

/

33.664

/

/

/

/

/

32.659

/

/

/

/

/

31.655

/

/

/

/

/

30.650

/

/

/

/

/

29.645

/

/

/

/

/

28.640

/

/

/

/

/

27.635

/

/

/

/

/

26.630

/

/

/

/

/

25.625

/

/

/

/

/

24.620

/

/

/

/

/

23.615

/

/

/

/

/

22.610

/

/

/

/

/

21.605

/

/

/

/

/

20.601

/

/

/

/

/

m

40.250

41.244

42.238

43.232

44.226

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

19.596

/

/

/

26

24

23

23

23

22

22

18.591

/

/

/

29

26

25

24

23

23

23

17.586

/

/

/

32

27

26

24

24

24

23

16.581

/

/

/

35

30

28

25

25

25

24

15.576

/

/

/

42

35

30

26

26

26

25

14.571

/

/

/

44

38

32

27

27

27

26

13.566

/

/

/

/

40

33

28

28

28

28

12.561

/

/

/

/

41

34

30

29

29

29

11.556

/

/

/

/

37

33

30

28

28

28

10.552

/

/

/

/

34

30

29

26

24

26

9.547

/

/

/

/

32

28

28

26

25

25

8.542

/

/

/

/

30

27

27

26

25

22

7.537

/

/

/

/

26

24

24

25

24

23

6.532

/

/

/

/

/

23

22

23

24

23

5.527

/

/

/

/

/

21

21

22

22

22

4.522

/

/

/

/

/

20

19

20

20

20

3.517

/

/

/

/

/

18

18

18

19

20

2.512

/

/

/

/

/

17

18

19

19

20

1.507

/

/

/

/

/

17

18

19

20

20

0.502

/

/

/

/

/

17

18

19

20

20

m

0.497

1.491

2.485

3.478

4.472

5.466

6.460

7.454

8.448

9.441

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

19.596

22

22

21

21

21

23

24

26

29

30

18.591

22

22

21

21

22

23

25

27

28

30

17.586

23

22

21

21

22

24

25

26

28

29

16.581

23

23

21

21

23

24

26

27

28

29

15.576

24

24

23

23

24

26

27

27

28

28

14.571

26

26

25

24

25

26

27

27

27

27

13.566

28

28

27

25

24

25

26

26

26

26

12.561

28

28

27

25

24

24

25

25

26

25

11.556

27

27

26

25

23

24

24

24

24

24

10.552

26

25

24

24

23

23

24

23

23

23

9.547

24

23

22

23

22

23

23

22

22

22

8.542

22

21

21

22

22

22

22

21

21

20

7.537

23

21

20

21

20

20

20

20

20

19

6.532

22

21

20

20

20

19

19

19

18

18

5.527

21

20

19

19

18

18

17

17

17

17

4.522

20

19

18

18

17

16

16

/

/

/

3.517

20

19

18

17

16

15

15

15

/

/

2.512

20

19

18

17

16

15

15

15

14

/

1.507

20

19

18

17

17

16

15

15

14

/

0.502

21

20

19

17

17

16

16

15

14

14

m

10.435

11.429

12.423

13.417

14.411

15.404

16.398

17.392

18.386

19.380

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

19.596

31

33

34

34

34

32

30

28

26

25

18.591

31

32

33

33

32

31

29

27

25

24

17.586

30

31

31

31

31

29

28

27

25

24

16.581

29

29

29

30

30

29

28

27

26

24

15.576

28

28

28

28

28

27

27

25

25

24

14.571

27

27

27

27

27

27

26

25

24

23

13.566

26

26

26

26

26

26

25

24

23

22

12.561

25

25

25

25

25

25

25

24

23

21

11.556

24

23

23

23

23

23

24

23

22

21

10.552

23

22

22

22

22

22

23

22

22

21

9.547

22

21

21

21

21

21

21

21

21

21

8.542

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

7.537

19

19

19

19

19

19

19

18

18

17

6.532

18

17

18

17

17

17

17

16

16

16

5.527

17

17

/

/

/

/

/

/

/

/

4.522

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.517

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.512

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.507

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0.502

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

m

20.374

21.367

22.361

23.355

24.349

25.343

26.337

27.330

28.324

29.318

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

19.596

23

22

22

21

19

19

17

16

/

/

18.591

23

21

20

20

18

18

17

16

/

/

17.586

22

21

20

18

17

17

16

15

/

/

16.581

22

20

19

18

17

16

16

15

/

/

15.576

22

20

19

18

17

15

15

14

/

/

14.571

22

21

20

19

17

16

14

/

/

/

13.566

21

21

20

19

18

17

15

/

/

/

12.561

20

20

20

19

18

17

16

/

/

/

11.556

20

19

18

17

17

16

15

13

/

/

10.552

20

19

17

17

16

15

13

12

12

/

9.547

19

18

18

17

16

14

13

12

11

11

8.542

18

18

17

16

15

13

12

11

11

11

7.537

17

16

16

15

14

13

12

11

11

11

6.532

16

15

15

14

13

/

/

11

11

11

5.527

/

/

/

/

/

/

/

11

11

11

4.522

/

/

/

/

/

/

/

/

10

11

3.517

/

/

/

/

/

/

/

/

11

11

2.512

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

1.507

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0.502

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

m

30.312

31.306

32.300

33.293

34.287

35.281

36.275

37.269

38.263

39.256

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PLAÇA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.568 m, 78.204 m, 0.010 m)

19.596

/

/

/

/

/

18.591

/

/

/

/

/

17.586

/

/

/

/

/

16.581

/

/

/

/

/

15.576

/

/

/

/

/

14.571

/

/

/

/

/

13.566

/

/

/

/

/

12.561

/

/

/

/

/

11.556

/

/

/

/

/

10.552

/

/

/

/

/

9.547

/

/

/

/

/

8.542

11

/

/

/

/

7.537

11

11

/

/

/

6.532

11

11

11

/

/

5.527

11

11

12

13

/

4.522

11

12

12

13

/

3.517

12

13

13

14

/

2.512

12

13

14

15

/

1.507

12

14

14

15

/

0.502

14

14

15

16

/

m

40.250

41.244

42.238

43.232

44.226

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 45 x 57 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.88

Emax [lx]
44

Emin / Em
0.464

Emin / Emax
0.224
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.092 m, 54.220 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
11

Emax [lx]
17

Emin / Em
0.776

Emin / Emax
0.621
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.092 m, 54.220 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
11

Emax [lx]
17

Emin / Em
0.776

Emin / Emax
0.621
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.768 m, 95.663 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
22

Emin [lx]
17

Emax [lx]
39

Emin / Em
0.752

Emin / Emax
0.428
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 3 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.768 m, 95.663 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
22

Emin [lx]
17

Emax [lx]
39

Emin / Em
0.752

Emin / Emax
0.428
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

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

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.768 m, 95.663 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
22

Emin [lx]
17

Emax [lx]
39

Emin / Em
0.752

Emin / Emax
0.428
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.471 m, 57.939 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
11

Emax [lx]
22

Emin / Em
0.719

Emin / Emax
0.496
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 2 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.471 m, 57.939 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
11

Emax [lx]
22

Emin / Em
0.719

Emin / Emax
0.496
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

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

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(65.471 m, 57.939 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
15

Emin [lx]
11

Emax [lx]
22

Emin / Em
0.719

Emin / Emax
0.496
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

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

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

24

24

25

26

26

26

/

/

/

/

4.325

24

24

25

26

26

26

25

24

23

22

4.183

24

24

26

26

27

27

26

25

24

22

4.041

24

24

26

26

27

27

26

25

24

22

3.899

26

26

26

27

28

28

27

26

25

23

3.758

26

26

26

27

28

28

27

26

25

23

3.616

26

26

27

28

29

29

28

27

26

23

3.474

26

26

27

28

29

29

28

27

26

23

3.332

28

29

28

29

30

31

30

28

27

25

3.190

28

29

28

29

30

31

30

28

27

25

3.049

28

29

29

30

31

32

31

29

28

25

2.907

28

29

29

30

31

32

31

29

28

25

m

0.134

0.403

0.672

0.941

1.210

1.478

1.747

2.016

2.285

2.553

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

21

20

19

19

18

18

17

17

/

/

4.183

21

20

19

19

18

18

17

17

16

16

4.041

21

20

19

19

18

18

17

17

16

16

3.899

21

20

20

20

19

19

18

17

16

16

3.758

21

20

20

20

19

19

18

17

16

16

3.616

22

21

21

20

20

19

18

17

16

16

3.474

22

21

21

20

20

19

18

17

16

16

3.332

23

22

22

21

21

20

19

18

17

16

3.190

23

22

22

21

21

20

19

18

17

16

3.049

24

23

22

22

21

20

19

18

17

16

2.907

24

23

22

22

21

20

19

18

17

16

m

2.822

3.091

3.360

3.629

3.897

4.166

4.435

4.704

4.972

5.241

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

15

15

15

15

15

15

15

15

14

/

4.041

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.899

16

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.758

16

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.616

16

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.474

16

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.332

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

3.190

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

3.049

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

2.907

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

m

5.510

5.779

6.048

6.316

6.585

6.854

7.123

7.391

7.660

7.929

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

3.899

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.758

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.616

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.474

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.332

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

3.190

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

3.049

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

2.907

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

m

8.198

8.467

8.735

9.004

9.273

9.542

9.810

10.079

10.348

10.617

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

13

13

13

13

14

14

13

13

14

14

3.758

13

13

13

13

14

14

13

13

14

14

3.616

13

13

13

13

14

14

13

13

14

14

3.474

13

13

13

13

14

14

13

13

14

14

3.332

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

3.190

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

3.049

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

2.907

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

m

10.886

11.154

11.423

11.692

11.961

12.230

12.498

12.767

13.036

13.305

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

14

14

15

/

/

/

/

/

/

/

3.758

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

3.616

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

3.474

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

3.332

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3.190

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3.049

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2.907

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

m

13.573

13.842

14.111

14.380

14.649

14.917

15.186

15.455

15.724

15.992

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.758

15

15

15

15

14

/

/

/

/

/

3.616

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

3.474

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

3.332

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.190

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

3.049

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

2.907

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

m

16.261

16.530

16.799

17.068

17.336

17.605

17.874

18.143

18.411

18.680

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.758

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.616

14

14

13

13

13

13

/

/

/

/

3.474

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

3.332

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.190

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

3.049

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

2.907

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

m

18.949

19.218

19.487

19.755

20.024

20.293

20.562

20.831

21.099

21.368

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.758

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.616

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.474

13

13

13

13

13

13

13

13

/

/

3.332

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

3.190

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

3.049

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

2.907

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

m

21.637

21.906

22.174

22.443

22.712

22.981

23.250

23.518

23.787

24.056

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

4.183

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

4.041

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

3.899

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

3.758

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

3.616

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

3.474

/

/

/

/

/

13

13

13

13

13

3.332

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3.190

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3.049

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.907

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

m

24.325

24.593

24.862

25.131

25.400

25.669

25.937

26.206

26.475

26.744

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

13

13

13

13

12

12

13

13

12

12

4.041

13

13

13

13

12

12

13

13

12

12

3.899

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

3.758

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

3.616

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

3.474

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

3.332

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3.190

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3.049

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.907

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

m

27.012

27.281

27.550

27.819

28.088

28.356

28.625

28.894

29.163

29.431

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

12

12

12

/

/

/

/

/

/

/

4.041

12

12

12

12

12

12

12

12

/

/

3.899

13

13

12

12

12

12

12

12

12

/

3.758

13

13

12

12

12

12

12

12

12

/

3.616

13

13

12

12

12

12

12

12

12

/

3.474

13

13

12

12

12

12

12

12

12

12

3.332

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

3.190

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

3.049

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

2.907

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

m

29.700

29.969

30.238

30.507

30.775

31.044

31.313

31.582

31.851

32.119

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

4.467

/

/

/

/

/

/

/

/

4.325

/

/

/

/

/

/

/

/

4.183

/

/

/

/

/

/

/

/

4.041

/

/

/

/

/

/

/

/

3.899

/

/

/

/

/

/

/

/

3.758

/

/

/

/

/

/

/

/

3.616

/

/

/

/

/

/

/

/

3.474

/

/

/

/

/

/

/

/

3.332

/

/

/

/

/

/

/

/

3.190

/

/

/

/

/

/

/

/

3.049

13

/

/

/

/

/

/

/

2.907

13

/

/

/

/

/

/

/

m

32.388

32.657

32.926

33.194

33.463

33.732

34.001

34.270

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

30

31

30

31

32

33

32

30

29

26

2.623

30

31

30

31

32

33

32

30

29

26

2.481

30

31

31

32

34

34

33

31

29

27

2.340

30

31

31

32

34

34

33

31

29

27

2.198

32

32

32

33

35

35

34

33

30

28

2.056

32

32

32

33

35

35

34

33

30

28

1.914

32

32

33

34

36

36

35

33

31

29

1.772

32

32

33

34

36

36

35

33

31

29

1.631

33

34

34

35

37

37

36

34

33

30

1.489

33

34

34

35

37

37

36

34

33

30

1.347

34

34

35

36

37

37

36

35

33

31

1.205

34

34

35

36

37

37

36

35

33

31

1.063

35

35

35

36

38

38

37

35

33

32

0.922

35

35

35

36

38

38

37

35

33

32

0.780

35

35

35

37

38

39

38

36

33

32

0.638

35

35

35

37

37

39

38

36

33

32

0.496

35

36

36

38

39

39

38

36

34

33

0.354

35

36

36

38

40

39

38

36

34

33

0.213

35

35

36

37

38

39

38

35

34

32

0.071

35

35

36

37

38

39

38

35

34

32

m

0.134

0.403

0.672

0.941

1.210

1.478

1.747

2.016

2.285

2.553

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

25

24

23

23

21

20

19

18

17

17

2.623

25

24

23

23

21

20

19

18

17

17

2.481

26

25

24

23

22

20

19

18

17

17

2.340

26

25

24

23

22

20

19

18

17

17

2.198

27

26

25

24

22

21

20

19

18

18

2.056

27

26

25

24

22

21

20

19

18

18

1.914

28

26

25

24

23

21

20

19

18

18

1.772

28

26

25

24

23

21

20

19

18

18

1.631

29

27

26

25

23

22

20

19

18

18

1.489

29

27

26

25

23

22

20

19

18

18

1.347

29

28

26

25

23

22

20

19

18

18

1.205

29

28

26

25

23

22

20

19

18

18

1.063

30

29

27

25

24

22

20

20

19

19

0.922

30

29

27

25

24

22

20

20

19

19

0.780

31

29

27

25

23

22

20

20

19

19

0.638

31

29

27

25

23

22

20

20

19

19

0.496

31

29

27

25

22

21

20

20

19

19

0.354

31

29

27

25

22

21

20

20

19

19

0.213

31

29

27

25

22

20

20

20

19

19

0.071

31

29

27

25

22

20

20

20

19

19

m

2.822

3.091

3.360

3.629

3.897

4.166

4.435

4.704

4.972

5.241

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

2.623

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

2.481

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

2.340

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

2.198

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

2.056

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

1.914

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

1.772

17

17

17

17

17

17

17

17

16

16

1.631

18

18

17

17

17

17

17

17

16

16

1.489

18

18

17

17

17

17

17

17

16

16

1.347

18

18

17

17

17

17

17

17

16

17

1.205

18

18

17

17

17

17

17

17

16

17

1.063

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

0.922

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

0.780

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

0.638

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

0.496

19

19

18

18

17

17

17

17

17

17

0.354

19

19

18

18

17

17

17

17

17

17

0.213

19

19

18

18

17

17

17

17

17

17

0.071

19

19

18

18

17

17

17

17

17

17

m

5.510

5.779

6.048

6.316

6.585

6.854

7.123

7.391

7.660

7.929

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

2.623

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

2.481

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

2.340

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

2.198

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

2.056

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

1.914

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

1.772

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

1.631

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.489

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.347

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.205

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.063

17

17

16

17

17

17

16

16

17

16

0.922

17

17

16

17

17

17

16

16

17

16

0.780

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.638

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.496

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.354

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.213

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.071

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

m

8.198

8.467

8.735

9.004

9.273

9.542

9.810

10.079

10.348

10.617

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

2.623

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

2.481

14

14

15

14

15

15

15

15

15

15

2.340

14

14

15

14

15

15

15

15

15

15

2.198

15

15

15

15

16

15

16

16

16

16

2.056

15

15

15

15

16

15

16

16

16

16

1.914

15

15

15

15

16

15

16

16

16

16

1.772

15

15

15

15

16

15

16

16

16

16

1.631

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.489

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.347

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.205

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.063

17

17

17

16

17

16

17

16

17

17

0.922

17

17

17

16

17

16

17

16

17

17

0.780

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.638

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.496

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.354

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.213

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.071

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

m

10.886

11.154

11.423

11.692

11.961

12.230

12.498

12.767

13.036

13.305

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

2.623

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

2.481

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

2.340

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

2.198

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

2.056

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.914

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.772

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.631

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

1.489

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

1.347

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

1.205

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

1.063

17

16

16

16

16

16

17

17

17

17

0.922

17

16

16

16

16

16

17

17

17

17

0.780

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

0.638

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

0.496

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.354

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.213

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

0.071

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

m

13.573

13.842

14.111

14.380

14.649

14.917

15.186

15.455

15.724

15.992

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

2.623

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

2.481

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

2.340

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

2.198

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

2.056

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

1.914

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

1.772

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

1.631

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

1.489

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

1.347

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

1.205

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

1.063

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

0.922

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

0.780

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

0.638

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

0.496

17

17

16

16

16

16

15

15

16

16

0.354

17

17

16

16

16

16

15

15

16

16

0.213

17

17

16

16

16

16

15

15

16

16

0.071

17

17

16

16

16

16

15

15

16

16

m

16.261

16.530

16.799

17.068

17.336

17.605

17.874

18.143

18.411

18.680

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.623

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.481

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.340

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.198

15

15

15

15

14

14

15

15

15

15

2.056

15

15

15

15

14

14

15

15

15

15

1.914

15

15

15

15

14

14

15

15

15

15

1.772

15

15

15

15

14

14

15

15

15

15

1.631

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.489

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.347

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.205

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.063

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

0.922

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

0.780

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

0.638

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

0.496

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

0.354

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

0.213

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

0.071

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

m

18.949

19.218

19.487

19.755

20.024

20.293

20.562

20.831

21.099

21.368

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.623

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.481

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.340

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.198

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2.056

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.914

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.772

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.631

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.489

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.347

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.205

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.063

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0.922

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0.780

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0.638

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0.496

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

0.354

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

0.213

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

0.071

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

m

21.637

21.906

22.174

22.443

22.712

22.981

23.250

23.518

23.787

24.056

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.623

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.481

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.340

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

2.198

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

2.056

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.914

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.772

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

1.631

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.489

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.347

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.205

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.063

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

0.922

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

0.780

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

0.638

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

0.496

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

0.354

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

0.213

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

0.071

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

m

24.325

24.593

24.862

25.131

25.400

25.669

25.937

26.206

26.475

26.744

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

15

15

14

14

15

15

14

14

2.623

14

14

15

15

14

14

15

15

14

14

2.481

14

14

15

15

14

14

15

15

14

14

2.340

14

14

15

15

14

14

15

15

14

14

2.198

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

2.056

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

1.914

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

1.772

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

1.631

16

16

16

16

16

16

17

17

16

16

1.489

16

16

16

16

16

16

17

17

16

16

1.347

16

16

16

16

16

16

17

17

16

16

1.205

16

16

16

16

16

16

17

17

16

16

1.063

17

17

17

17

17

17

18

18

17

17

0.922

17

17

17

17

17

17

18

18

17

17

0.780

17

17

17

17

17

17

18

18

17

17

0.638

17

17

17

17

17

17

18

18

17

17

0.496

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0.354

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0.213

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0.071

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

m

27.012

27.281

27.550

27.819

28.088

28.356

28.625

28.894

29.163

29.431

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

14

14

14

14

14

14

13

13

14

14

2.623

14

14

14

14

14

14

13

13

14

14

2.481

14

14

14

14

14

14

13

13

14

14

2.340

14

14

14

14

14

14

13

13

14

14

2.198

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

2.056

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.914

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.772

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.631

16

16

16

16

16

16

15

15

16

16

1.489

16

16

16

16

16

16

15

15

16

16

1.347

16

16

16

16

16

16

15

15

16

16

1.205

16

16

16

16

16

16

15

15

16

16

1.063

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

0.922

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

0.780

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

0.638

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

0.496

18

18

18

18

18

18

17

17

18

18

0.354

18

18

18

18

18

18

17

17

18

18

0.213

18

18

18

18

18

18

17

17

18

18

0.071

18

18

18

18

18

18

17

17

18

18

m

29.700

29.969

30.238

30.507

30.775

31.044

31.313

31.582

31.851

32.119

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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PROJECTE C/GASOMETRE - TERRASSA
15.02.2021

C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / RAMPA / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(75.584 m, 73.262 m, 0.010 m)

2.765

13

/

/

/

/

/

/

/

2.623

13

13

/

/

/

/

/

/

2.481

13

13

/

/

/

/

/

/

2.340

13

13

/

/

/

/

/

/

2.198

15

15

15

/

/

/

/

/

2.056

15

15

15

/

/

/

/

/

1.914

15

15

15

/

/

/

/

/

1.772

15

15

15

15

/

/

/

/

1.631

16

16

16

16

/

/

/

/

1.489

16

16

16

16

/

/

/

/

1.347

16

16

16

16

16

/

/

/

1.205

16

16

16

16

16

/

/

/

1.063

17

17

17

17

17

/

/

/

0.922

17

17

17

17

17

17

/

/

0.780

17

17

17

17

17

17

/

/

0.638

17

17

17

17

17

17

/

/

0.496

18

18

18

18

18

18

18

/

0.354

18

18

18

18

18

18

18

/

0.213

18

18

18

18

18

18

18

/

0.071

18

18

18

18

18

18

18

18

m

32.388

32.657

32.926

33.194

33.463

33.732

34.001

34.270

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
17

Emin [lx]
12

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.671

Emin / Emax
0.294
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(82.718 m, 56.981 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
11

Emin [lx]
6.95

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.641

Emin / Emax
0.395
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 4 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(82.718 m, 56.981 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
11

Emin [lx]
6.95

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.641

Emin / Emax
0.395
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C&G CARANDINI S.A

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono
Fax
e-Mail

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Escena exterior 1 / PERTERRE 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(82.718 m, 56.981 m, 0.010 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
11

Emin [lx]
6.95

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.641

Emin / Emax
0.395
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6. CRITERIS DE PLANTACIÓ D'ARBRAT

7. INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM

Tel.:
movil
Email :

Resumen de la Sección
Nombre de proyecto:

Número de proyecto:

GLOBAL ART TERRASSA
04-07-2019

Fecha :

Responsable:

04/07/2019

Informe de inclinación en archivo adjunto
PR11

Longitud total de inspección de tubería

166,60 m

Longitud inspeccionada de tubería

166,60 m

Sin longitud inspeccionada de tubería

0,00 m

Longitud total de acometidas (satelite)

0,00 m

Longitud inspeccionada de acometidas (satelite)

0,00 m

Sin longitud inspeccionada de acometidas (satelite)

0,00 m
PR10

Numero de secciones

4

Numero de acometidas

0

Numero de fotos

10

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 1

0,00

ICNI

Inicio de la inspección

3,50

AC

Acometida a las 10 horas

3,50

AC

Acometida a las 02 horas

9,90

AC

Acometida a las 10 horas

12,00

AC

Acometida a las 02 horas

16,80

AC

Acometida a las 10 horas

29,40

ICOM

38,90

IFIN

Comentario

Fin de la inspección

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 2

0,00

ICNI

Comentario

22,00

AC

Acometida a las 10 horas

Comentario

41,90

AC

Acometida a las 11 horas

AC

Acometida a las 02 horas

41,90

AC

Acometida a las 01 horas

8,40

AC

Acometida a las 02 horas

48,90

IFIN

Fin de la inspección

19,80

AC

Acometida a las 02 horas

24,10

AC

Acometida a las 02 horas

24,30

AC

Acometida a las 02 horas

28,70

AC

Acometida a las 02 horas

32,70

AC

Acometida a las 02 horas

36,90

AC

Acometida a las 02 horas

37,90

AC

Acometida a las 02 horas

CRUCE GASOMETRE 38,30

IFIN

Fin de la inspección

PR1

0,00

ICNI

Inicio de la inspección

PR3

40,50

IFIN

Fin de la inspección

PR11

0,00

ICNI

0,80

ICOM

2,30

ICOM

5,60

Inicio de la inspección
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PR3

PR5 PARE FONT

Inicio de la inspección
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Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel :
movil
E-mail :

Tel.
Movil:
E-mail :

Informe de inspección
Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Calle :
Población :
Situación :

GIBERT
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Fotografías de la inspección

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
1

Nombre del tramo :

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Red mixta (fecales/pluviales)

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

GIBERT

04/07/2019

1

PR7
PR10
29,30 m

500 mm
hormigón

Comentarios :

1:240

Posición

Incidencia, Observaciones

Foto

PR10
0,00

Inicio de la inspección

2,70

Acometida a las 10 horas

4,20

Comentario

1_3A
Foto: 1_3A
4,2m, Comentario

19,70

Acometida a las 02 horas

22,80

Acometida a las 02 horas

29,30

Inspección interrumpida

1_6A

Foto: 1_6A
29,3m, Inspección interrumpida

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 5

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 6

Nombre del tramo :

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel :
movil
E-mail :

Tel :
movil
E-mail :

Informe de inspección

Informe de inspección

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
2

Nombre del tramo :

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
3

Nombre del tramo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Calle :
Población :
Situación :

GIBERT
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Red mixta (fecales/pluviales)

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

PR10
PR7
0,70 m

Calle :
Población :
Situación :

500 mm
hormigón

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Comentarios :

1:50

GIBERT
TERRASSA
calle

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Red mixta (fecales/pluviales)

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

PR11
PR10
38,90 m

500 mm
hormigón

Comentarios :

Posición

Incidencia, Observaciones

PR10

Foto

1:315

Posición

Incidencia, Observaciones

Foto

PR11
0,00

Inicio de la inspección

0,70

Inspección interrumpida

0,00

Inicio de la inspección

3,50

Acometida a las 10 horas

3,50

Acometida a las 02 horas

9,90

Acometida a las 10 horas

12,00

Acometida a las 02 horas

16,80

Acometida a las 10 horas

29,40

Comentario

38,90

Fin de la inspección

PR10
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4_7A

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel.
Movil:
E-mail :

Tel :
movil
E-mail :

Informe de inspección

Fotografías de la inspección
Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

GIBERT

04/07/2019

3

Nombre del tramo :

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
4

Nombre del tramo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Calle :
Población :
Situación :

ROGER DE LLURIA
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

PR11
CRUCE GASOMETRE
38,30 m

400 mm
hormigón

Comentarios :

1:315

Posición

Incidencia, Observaciones

Foto

PR11

Foto: 4_7A
29,4m, Comentario

0,00

Inicio de la inspección

0,80

Comentario

4_2A

2,30

Comentario

4_3A

5,60

Acometida a las 02 horas

8,40

Acometida a las 02 horas

19,80

Acometida a las 02 horas

24,10

Acometida a las 02 horas

24,30

Acometida a las 02 horas

28,70

Acometida a las 02 horas

32,70

Acometida a las 02 horas

36,90

Acometida a las 02 horas

37,90

Acometida a las 02 horas

4_12A

Fin de la inspección

4_13A

CRUCE GASOMETRE 38,30
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4_6A

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel.
Movil:
E-mail :

Tel.
Movil:
E-mail :

Fotografías de la inspección

Fotografías de la inspección

Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

ROGER DE LLURIA

04/07/2019

4

Nombre del tramo :

Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

ROGER DE LLURIA

04/07/2019

4

Foto: 4_2A
0,8m, Comentario

Foto: 4_6A
19,8m, Acometida a las 02 horas

Foto: 4_3A
2,3m, Comentario

Foto: 4_12A
37,9m, Acometida a las 02 horas
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Nombre del tramo :

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel.
Movil:
E-mail :

Tel :
movil
E-mail :

Informe de inspección

Fotografías de la inspección
Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

ROGER DE LLURIA

04/07/2019

4

Nombre del tramo :

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
5

Nombre del tramo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Calle :
Población :
Situación :

GASOMETRE
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

PR1
PR3
40,50 m

600 mm
plástico regidizado

Comentarios :

1:330

Posición

Incidencia, Observaciones

PR1
0,00

Inicio de la inspección

Foto: 4_13A
38,3m, Fin de la inspección

40,50

Fin de la inspección

PR3
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Foto

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel :
movil
E-mail :

Tel :
movil
E-mail :

Informe de inspección

Informe de inspección

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
6

Nombre del tramo :

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
7

Nombre del tramo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Calle :
Población :
Situación :

GASOMETRE
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

PR3
PR5 PARE FONT
48,90 m

600 mm
plástico regidizado

PARE FONT
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Comentarios :

1:390

Calle :
Población :
Situación :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

PR5
PR7
1,10 m

hormigón

Comentarios :

Posición

Incidencia, Observaciones

PR3

Foto

1:50

Posición

Incidencia, Observaciones

Foto

PR5
0,00

Inicio de la inspección

22,00

Acometida a las 10 horas

41,90

Acometida a las 11 horas

41,90

Acometida a las 01 horas

48,90

Fin de la inspección

0,00

Inicio de la inspección

1,10

Inspección interrumpida

PR5 PARE FONT
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7_2A

Ciudad : TERRASSA

Ciudad : TERRASSA

Tel.
Movil:
E-mail :

Tel :
movil
E-mail :

Informe de inspección

Fotografías de la inspección
Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

PARE FONT

04/07/2019

7

Nombre del tramo :

Fecha :
04/07/2019

Número de trabajo :

Tiempo :
Despejado, seco

Operador :
PACO

N° del tramo :
8

Nombre del tramo :

Presente :

Vehículo :
VIVARO

Camara :
ORION

Preestablecer :

Limpio :

Grado :

Calle :
Población :
Situación :

PARE FONT
TERRASSA
calle

Motivo de inspección :
Tipo :
Distrito:
Recambio :

Mapa 1 :
Mapa 2 :
Cinta 1 :
Media 1 :

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

Pozo inicio :
Pozo final :
Longitud tramo :
Longitud tubería:

040719_1
Diametro :
Material :
Revestimiento :
Recambio :

PR7
PR5
2,00 m

hormigón

Comentarios :

1:50

Posición

Incidencia, Observaciones

Foto

PR7
0,00

Inicio de la inspección

2,00

Inspección interrumpida

Foto: 7_2A
1,1m, Inspección interrumpida

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 17

GLOBAL ART TERRASSA 04-07-2019 // Página: 18

8_2A

Ciudad : TERRASSA

Tel.
Movil:
E-mail :

Fotografías de la inspección
Población :

Calle :

Fecha :

N° del tramo :

TERRASSA

PARE FONT

04/07/2019

8

Foto: 8_2A
2m, Inspección interrumpida
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Nombre del tramo :

CLIENTE: METROVACESA

INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)
Referencia: IF21-0029
Revisión: 0

Autor: Pierre Porrello
Cargo: Director de Operaciones

Fecha de presentación : 22/03/2021
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

1. OBJETO
El objeto de este INFORME es el de describir e ilustrar los resultados de la inspección del colector
bajo la calle Pare Font, 6 a 30 de Terrassa, realizada el 11 de marzo de 2021 por parte de un
equipo de operarios especialistas en espacios confinados de Confhydra.

2. ANTECEDENTES
METROVACESA solicita a CONFHYDRA la inspección de un tramo del colector situado bajo la calle
Pare Font de Terrassa.
El acceso al colector es a través de una tapa situada en el cruce entre la calle Pare Font y calle
Gibert.

3. CENTRO DE TRABAJO
Centro trabajo: Calle Pare Font, 6 Terrassa

Calle Narcís Monturiol, 5 (08110) Montcada i
Reixac (Barcelona)

www.confhydra.com
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Ref.: IF21-0029
Rev.: 0

INFORME

Fecha: 22/03/2021

INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
Fecha inspección: 11 de marzo de 2021
Para facilitar la comprensión y seguimiento del informe, se indica que el pozo de acceso ha sido
el situado en el cruce entre las calles Pare Font y Gibert de Terrassa.
La inspección se inicia a 11,50m aguas arriba del pozo de acceso. Este punto lo denominaremos
PK0,00m. Se recorre un total de 85m en dirección agua abajo hasta el PK85,00m.
El pozo de acceso conecta en su base al colector Pare Font a través de un tubo D500mm (foto
WA0003).

A continuación, se presenta una tabla descriptiva con la información recogida en la inspección y
posicionándola a lo largo del recorrido.
PK
(m)

DESCRIPCIÓN (inspección dirección aguas abajo)

FOTO

Colector Pare Font. Altura: 1,80m; Ancho: 1m (cubeta de 0,40m ancho x 20cm
altura).
Inicio de inspección a 11,5m aguas arriba del pozo de acceso.

4673

Lado derecho: Acometida D160mm de hormigón a 1,20m del suelo.

4674

0,00

3,40

Lado izquierdo: Imbornal anulado D200mm de hormigón a 0,40m del suelo

4677, 4678

9,70

Lado derecho: Imbornal anulado D300mm de hormigón a 0,15m del suelo

4679

11,00

Lado derecho: Imbornal anulado D200mm de hormigón a 0,65m del suelo

4682

11,50

Pozo acceso y conexión a colector con tubo hormigón D500mm.

14,00

Rotura en la cubeta

4690

15,00

Lado izquierdo: Acometida D300mm de hormigón a 0,75m del suelo.

4685

Calle Narcís Monturiol, 5 (08110) Montcada i
Reixac (Barcelona)

www.confhydra.com
confhydra@confhydra.com

4681, 4683,
WA0002, WA0003,
4684
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

20,00

Lado derecho: Imbornal D200mm de hormigón a 0,55m del suelo

4697

23,00

3m de bancada rota.

4700

26,00

Lado izquierdo: Imbornal D300mm de hormigón a 1,05m del suelo

4702

28,00

2m cubeta rota.

4703

31,00

Lado izquierdo: Tubería anulada D110mm

4706

32,00

Lado izquierdo: Acometida que viene de la clave D160mm PVC

4706

6m rotura cubeta

4709

Lado izquierdo: Acometida D200mm de hormigón a 0,90m del suelo.

4710

Tubería de hierro D300mm atraviesa horizontalmente la clave.

4711

Lado izquierdo: Acometida D200mm de hormigón a 1,40m del suelo.

4714

36,00

38,00

45,00
10m de cubeta desgastada.

4716, 4719

51,00

Lado izquierdo: hastial roto. Acometida D300mm de hormigón a 0,65m del suelo.

4720, 4721

52,00

Lado derecho: Imbornal D200mm de hormigón a 0,55m del suelo

4723

54,00

Lado izquierdo: Acometida D200mm de hormigón a 0,10m del suelo

4724

55,00

Lado izquierdo: Acometida D250mm de hormigón a 0,25m del suelo.

4725

59,00

Lado izquierdo: Acometida D200mm de hormigón a 0,35m del suelo.

4726,4727

64,00

17m cubeta rota.

72,00

Lado derecho: Imbornal D300mm de hormigón a 0,50m del suelo

75,00

4729, 4733, 4735
4736

Lado derecho: Conexión colector D600mm a 1,25m del suelo (tubo negro
corrugado).
Pozo h=3,20m (1,40m hasta la clave del colector)

4739, 4741
4742

Lado izquierdo: Imbornal D300mm de hormigón a 1,10m del suelo

4747

Curva de 45º hacia la izquierda.

4745

79,00

Lado derecho: Imbornal D200mm de hormigón a 0,35m del suelo

4749

80,00

Lado izquierdo: Imbornal D300mm de hormigón a 0,85m del suelo

4750

85,00

Fin inspección

4752

76,00
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

5. FOTOGRAFIAS

Foto WA0002 Pozo Acceso

Foto WA0003 Pozo acceso.

Foto 4673

Foto 4674
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4675

Foto 4677

Foto 4678

Foto 4679

Foto 4681

Foto 4682
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4683

Foto 4684

Foto 4685

Foto 4690

Foto 4696

Foto 4697
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4700

Foto 4702

Foto 4703

Foto 4706

Foto 4707

4709
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4710

Foto 4711

Foto 4714

Foto 4716

Foto 4719

Foto 4720
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4721

Foto 4723

Foto 4724

Foto 4725

Foto 4726

Foto 4727
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INFORME
INSPECCÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE PARE FONT
(TERRASSA)

Foto 4729

Foto 4733

Foto 4735

Foto 4736

Foto 4739

Foto 4741
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Existen cuatro conexiones al colector anuladas.
o Se recomienda sellar dichas conexiones a ras de pared de colector.
La cubeta y bancadas muestran signos de degradación y desgaste. Hay tramos donde
esta se encuentra rota (aproximadamente 40m) permitiendo la filtración del agua al
subsuelo.
o Se recomienda la demolición de los tramos de rotura de cubeta y la reconstrucción
de esta.
o Se recomienda aplicar una protección sulforesistente sobre la totalidad de
superficie de cubeta y bancada.
En el PK51,00 se observa la rotura del hastial en la conexión de una acometida.
o Se recomienda adecuar todas las conexiones al colector que así lo requieran
(aproximadamente 10 unidades), mediante la colocación de mortero de
reparación sulforesistente alrededor de estas hasta enrasar con el resto de la
pared.

Notas:
1) Esta inspección se ha realizado sin posibilidad de visualizar el estado real de la cubeta,
debido a la circulación de agua residual por la misma. Existe la posibilidad de que una
vez se realice el by-pass para las reparaciones, el estado de la cubierta sugiera su
demolición total y reconstrucción. En la fecha de inspección, las zonas de rotura total
verificadas son las indicadas en el informe.
2) En caso de reparaciones, se debería plantear acceder por el pozo 2, situado en el cruce
entre calles Pare Font y Gasómetro, debido a que el acceso por el Pozo 1 sugiere pasar a
través de un tubo D500mm que conecta al colector, dificultando la entrada de personas
y materiales y las maniobras de rescate.

En Barcelona, a 22 de marzo de 2021.

Pierre Porrello
Ingeniero Técnico
Confhydra Solutions, S.L.
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Obra:

Reparación colector Pare Font

Pág.:

Situación:

Calle Pare Font

Fecha: 12/04/21

Técnico:

Pierre Porrello

Referencia: 21·0113

Cliente:

METROVACESA S.A.

Nº Presupuesto:

1

2

LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo: 1 : TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Dimensiones
Descripción de la partida

Unidades

Longitud

Resultados

Latitud

Altura

Parcial

Total

Precio

Importe

001.001

ud

IMPLANTACIÓN - CAMPAMENTO DE OBRA
Implantación de una caseta de obra de 4m x 2,44m, un contenedor almacén
de 1,80 x 1,90m y un sanitario químico. Traslado de materiales y equipos de
trabajo a la obra y acopio de estos en los módulos. Incluye el vallado del
campamento de obra con una ocupación estimada de 40m2.
1,000

2.049,00

2.049,00

70,000

58,10

4.067,00

322,000

2,67

859,74

40,000

221,78

8.871,20

40,000

224,56

8.982,40

1,000

92,93

92,93

001.002

m

DESVÍO PROVISIONAL DE LAS AGUAS
Desvío provisional de las aguas del colector mediante la construcción de un
murete de retención aguas arriba y canalización por gravedad mediante
tuberías por el interior del colector. Incluye la conexión de las acometidas
existentes a la canalización de desvío para poder trabajar en seco.

001.003

m2 HIDROLIMPIEZA SUPERFICIE COLECTOR
Limpieza de la superficie interior del colector mediante chorro de agua a
presión. Nota: Será necesario que el cliente proporcione una toma de agua
para la alimentación de la hidro limpiadora.
Hastiales altura 1,80m
Canal ancho 1,0m

2,00
1,00

1,800
1,000

70,000
70,000

252,000
70,000

001.004

m2 DEMOLICIÓN HORMIGÓN EN MASA (E=15CM)
Demolición, con martillos rompedores, del hormigón en masa de hasta 15cm
de espesor, que compone las bancadas y cubeta de colectores visitables.
Incluye la retirada de los escombros producto de la demolición.
Estimación: 40m x 1m

1,00

40,000

1,000

40,000

001.005

m2 RECONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR
Reconstrucción de la canal del colector mediante vertido de hormigón
sulforesistente HA25/L/10/IIa SR. Se estima un espesor de solera de hasta
20cms. Incluye la formación de la bancada.
Estimación: 40m x 1m

1,00

40,000

1,000

40,000

001.006

m2 REPARACIÓN ROTURA HASTIAL
Repicado de las zonas sueltas o en mal estado del hastial. Reconstrucción de
pared empleando gero fonoabsorbente. Aplicación de revoco de 15mm de
espesor de mortero de reparación sulforesistente.
PK51,00: Rotura hastial

1,00

1,000

1,000

001.007

m2 REVOCO SR HASTIALES Y BOVEDA E=6MM
Repicado del revoco en mal estado y posterior enlucido de paredes y

1,000

Obra:

Reparación colector Pare Font

Pág.:

Situación:

Calle Pare Font

Fecha: 12/04/21

Técnico:

Pierre Porrello

Referencia: 21·0113

Cliente:

METROVACESA S.A.

Nº Presupuesto:

2

2

LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo: 1 : TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Dimensiones
Descripción de la partida

Unidades

Longitud

Latitud

Resultados
Altura

Parcial

Total

Precio

Importe

bóveda mediante la aplicación de una capa de 6mm de mortero de reparación
resistente a los sulfatos.
Franja 20cms inferior
hastiales

2,00

0,200

70,000

28,000
28,000

49,07

1.373,96

70,000

137,77

9.643,90

1,000

1.424,86

1.424,86

001.008

m2 REVOCO SR CANAL COLECTOR E=20MM
Relleno de irregularidades en solera y nivelación con mortero u hormigón
H-25. Aplicación de capa de mortero sulforesistente, de hasta 20mm de
espesor, sobre la superficie del canal del colector (cubeta y bancadas).
Canal: 1m ancho

1,00

1,000

70,000

70,000

001.009

ud

RETIRADA DESVIOS, LIMPIEZA FINAL Y RECOGIDA OBRA
Retirada del desvío provisional de aguas. Limpieza final y retirada del
campamento de obra.

Total capítulo 1

37.364,99

Obra:

Reparación colector Pare Font

Pág.:

Situación:

Calle Pare Font

Fecha: 12/04/21

Técnico:

Pierre Porrello

Referencia: 21·0113

Cliente:

METROVACESA S.A.

Nº:

3

2

Resumen de presupuesto
Cap. 01 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

37.364,99 €

·Importe de ejecución material
·IVA al 21.00%

37.364,99 €
7.846,65 €

·TOTAL

45.211,64 €

Forma de pago: A 30 días de f.f. Nota: No incluye la tramitación de licencias de obra ni permisos de ocupación de vía pública. Será
necesario el acceso a traves de los pozos situados en Pare Font (cruces con Gasómetro y Gibert).

Aceptado Cliente
Firma:

Fecha:

Sello:

8. ESTUDI DE DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS (ACR)

Informe tècnic de valoració de la qualitat del sòl
Expedient

Informatiu

Declaració SC

Q0503/2012/7

Q0502/2012/6

Descripció

Parcel·la del carrer Gasòmetre de Terrassa

Municipi

Terrassa

Coordenades UTM (ETRS89)

417.831

Codi productor

01074/1

-

Carrer del gasòmetre nº4

Adreça
X

SC

Y

4.601.228

Plànol de situació (annex 2)

Antecedents

Aquesta documentació compren les investigacions addicionals presentades per l
METROVACESA (que es resumeixen de manera conjunta) així com les anàlisis quantitatives de risc i les
propostes d
ó que es presenten de manera separada per a cadascun dels organismes que les ha
presentat.

La parcel·la, amb referència cadastral 7812601DG1071B0001FE, té uns 4.160 m2 de superfície i en el passat
es van realitzar activitats de fabricació de gas a partir de materials del quitrà (1860-1940) i posteriorment un
taller de reparació de vehicles (1974-1987)
senvolupa cap activitat i
correspon a un solar sense pavimentar i amb tancament perimetral.
Al sud de la zona central el 2012 es va retirar un tanc soterrat de residus bituminosos i es va excavar el sòl al
voltant, amb una superfície de 16,6 m x 4,5 m i una fondària de 2,9 m.

017 (núm. registre de sortida: 3095
que realitzi les següents tasques:

diverses infraestructures enterrades.

1. Completar la caracterització del sòl:
a.
Ampliar la caracterització del sòl superficial a la zona est (mínim de 4 mostres), a la zona oest (mínim de 6
mostres) i a la zona central (mínim de 4 mostres) amb analítica de TPH (amb discriminació entre cadenes i
famílies aromàtiques i alifàtiques), HAP, BTEX, metalls i cianurs.
b.
S4, C28, S6 amb un mostreig del sòl que permeti delimitar la profundit
fecció (mostres de sòl no
afectades) i analítica de TPH, PAH, BTEX, metalls i cianurs, diferenciant entre cadenes alifàtiques i
aromàtiques. Sempre que en una perforació es detecti un material de color negre previsiblement impactat
veure la r
c.
ollir mostres per anàlisis de TPH
(amb discriminació entre cadenes i famílies aromàtiques i alifàtiques), PAH, BTEX, metalls i cianurs.
d.
Tota aquesta nova informació haurà de permetre la realització de mapes i perfils detallats de la distribució
ó horitzontalment i verticalment.
2.
els nous resultats.
3. El projecte de descontaminació del sòl contaminat fins a fer-ho apte pera l'ús residencial en la quota de
responsabilitat que li ha estat atribuïda en la resolució de data 13 de gener de 2014 i de responsabilitat subsidiària
segons la resolució de 12 de gener de 2015.

es troba ubicat dins el Projecte d'urbanització del Polígon
-

L
investigaci
l setembre de 2017
en una
segona fase el juny de 2018 per part de METROVACESA. E
consensuat prèviament
n una reunió del 13/09/2017. A la següent taula es resumeixen les tasques
realitzades.
Treballs de prospecció

Setembre 2017
(Ajuntament de
Terrassa)

10 cales (C30-C39) de fins 2 m de fondària
5 sondeigs (S15 a S19) de 8 m de fondària
Mostreig aigües a P1, P2 i P3
3 piezòmetres (P4, P5 i P6)
-12 m
4 sondeigs curts (P7 a P10) de 5 m

Anàlisi
sòl
14
16
-

Anàlisi
aigua
3

14

6

Anàlisi
Metalls, TPH, HAP, BTEX i
cianurs
Metalls, TPH, HAP, BTEX,
cianurs, fenols i PCBs.

Descripció del medi. En el subsòl es detecta un primer tram de reblert de sorres i graves, localment
ntròpics i amb algun nivell superficial de coloració negrosa o blanquinosa, fins a una
fondària màxima de 3,6 m; per sobre de materials del quaternari formats per un primer tram de llims
argilosos i posteriorment un nivell de graves i sorres.
al voltant
dels 8-9 m de fondària, amb una direcció de flux cap al sud.

El

34.642) AECOM en representació de METROVACESA
una investigació de la qualitat del subsòl, una anàlisi de risc a la salut humana i un pla
voluntari de sanejament (Doc. 11 i 12, annex 1).

. A la zona est es detecta el reblert a una fondària entre 0,3 i 1 m, a la zona central el
reblert té entre 0,6 i 1,8 m i a la zona oest entre 0,3 i 2 m. Localment es detecten nivells superficials
de coloració negrosa (C33, C37 i C38), així com color - olor fort o moderat en fondària en alguns punts
(P4-3 m, P5-6 m, P6-9 m, P7 entre 3 i 5 m o P9-4,5 m).

59873/9033/2018)
de Terrassa presenta a
METROVACESA
ament de Terrassa i el decret d'alcaldia pel

qual s'aprova l'esmentat conveni.
,

Data

Juny juliol 2018
(METROVACESA)

El 28 de febrer de 2018
9033/9241/2018, 9033/9237/2018 i
9033/9483/2018
un estudi complementari de la qualitat del subsòl,
una anàlisi de risc per a la salut humana i el projecte de recuperació del sòl contaminat (Doc. 8, 9 i 10, annex
1).

contaminació del sòl a Catalunya per al període 2018INGENIERIA SL

La construcció d
METROVACESA a la zona est amb una planta
soterrada. El projecte
.
2
parc municipal a la zona central i oest de 2.910 m de superfície; projecte que
contempla la retirada de la capa superficial de material impactat i l aplicació en tota la
capa de 35 cm de tot-ú i per sobre diferents capes de materials constructius (paviments flexibles,
formigó, terra orgànica, etc.) en funció de la zona del parc.
studi de la qualitat del subsòl

El 15 de febrer de 2018 es manté una reunió entre
com representants de METROVACESA i GAS NATURAL.

El 31 de novembre de 2018 (

sòl urbà PA-GAS004

on

e la
TUBKAL

Resultats de les mostres de sòl. A les mostres de sòl analitzades es detecten concentracions superiors
als criteris de referència (NGR del RD 9/2005 1, 50 mg/kg de TPH indicat al RD 9/2005, els metalls
2 i els 5 mg/kg de cianurs de la Llei 4/2015 3) de metalls,
definits a

Resum de les actuacions documentades
Les opinions, valoracions i propostes presentades en aquest apartat són les que apareixen a la documentació
disponible (Doc. 8, 9, 10 11 i 12

1

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener,
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
Decret Legislatiu 1/2009
el text refós de la Llei reguladora de residus (text consolidat).
3
Llei 4/2015, de 25 de juny, per a la prevenció i correcció de la contaminació del sòl (Parlament Basc)
2

1

2

TPH, HAP i cianurs, per us urbà pels següents paràmetres sobre les 44 mostres analitzades entre els
dos estudis.
Paràmetre
arsènic
cadmi
plom
zinc
cianurs
TPH
benzè
naftalè
acenaftè
fluorè

Criteri ref.
(mg/kg)
30
5,5
60
650
5
50
1
8
60
50

C màx
(mg/kg)
240
8,6
2.800
1.800
43
19.000
2,8
1.100
210
200

Nº mostres
> criteri
4
1
5
1
7
9
1
2
1
1

Paràmetre
antracè
pirè
benzo(a)antracè
crisè
Benzo(b)fluorantè
Benzo(k)fluorantè
Benzo(a)pirè
Dibenzo(ah)antracè
Indeno(123cd)pirè
fluorantè

Criteri ref.
(mg/kg)
100
60
2
100
2
20
0,2
0,3
3
80

C max
(mg/kg)
270
1.300
490
430
440
190
240
61
200
1800

Nº mostres
> criteri
2
3
8
2
8
4
12
7
6
4

També es detecten alguns paràmetres sense criteris de referència com acenaftilè, fenantrè, bifenil,
dimetilfenol o dibenzofurà.
Resultats de
a subterrània. A les mostres analitzades dels 6 piezòmetres disponibles
no se superen els criteris de referència establerts per
valors
; excepte pel crom (68 µg/l) en el punt P2 de la campanya de juny de 2018,
valor amb un ordre de magnitud superior a la dada de setembre de 2017 en aquest punt (6,3 µg/l).
Valoracions
metalls, cianurs, TPH, HAP, BTEX i fenols es
localitza fonamentalment a la zona central i oest de la parcel·la i, en menor mesura, en una àrea al
nord de la zona est on es preveu edificar (veure Plànol 3 de l
.
Anàlisis Quantitatives de Risc (AQR)
METROVACESA han presentat una anàlisi quantitativa de risc que es
resumeixen separadament.
AQR Ajuntament de Terrassa
se als resultats obtinguts en els estudis de gener i febrer de 2012,
novembre de 2015 i setembre de 2017.
avalua tres escenaris:
1) Escenari 1 Ús residencial futur a la zona est (edifici),
espais interiors i exteriors per part de receptors residencials.
2) Escenari 2 Ús recreatiu de les zones central i oest (parc),
espais oberts per part de receptors de caràcter recreatiu. El projecte constructiu no permet
perquè està previst extraure una capa de sòl per aplicar 35 cm de tot-u i
altres elements superficials (terra orgànica, paviments flexibles, etc.) .
3) Escenari 3 dèrmic) i inhalació de vapors i partícules en espais oberts, per
.

Els resultats
indiquen un risc no acceptable
bàsicament a partir
de la inhalació de naftalè
, pel contacte dèrmic i ingesta de benzo(a)pirè. En la
taula següent es resumeixen els resultats obtinguts.
Escenari
1. Residencial
2. Parc
3. Obres

sensibilitat per
cm)

Escenari 1, zona central

5,3 x 10-3
1,3 x 10-2
5,8 x 100
5,9 x 100
8,4 x 100

Risc acceptable?
Acceptable
Acceptable
No acceptable
No acceptable
No acceptable

litativa, concloent una incertesa baixa. S
per a diferents valors de gruix de paviment (10 i 30
s (0,01 i 0,0001), concloent resultats acceptables.

en els estudis de gener i febrer de 2012,
novembre de 2015, setembre de 2017 i juny de 2018.
quatre escenaris:
1) Escenari 1 Residencial futur a la zona est (edifici), per la via
interiors per part de receptors residencials
2) Escenari 2 Parc
per part de receptors de caràcter recreatiu. Tampoc es valora
en base a les
valoracions de
3) Escenari 3
ingesta accidental, contacte dèrmic
i inhalació de volàtils en el seu ús puntual (neteja industrial); considerant una exposició de 2
h/dia.
4) Escenari 4 Afecció a la riera del Palau, situada 900 m al sud.
En quant a la definició del focus de contaminació:
- Per al sòl:
En
- Residencial es contemplen les concentracions màximes en la zona
est (edifici) i fins a 30 m de distància, no considerant-se:
les mostres
de fondària i en
les que es detecten concentracions per sobre de saturació per benzo(a)pirè i
naftalè (S4, S5, S9 i C28), perq
de 3,5 m de fondària, perquè es

Escenari 3).

3

Índex de risc (1)

AQR METROVACESA

en cada zona per a cada
Escenari 2 i totes les mostres per

Pel que fa als paràmetres del medi i de
de
, han aplicat els valors estàndard del
programa informàtic (gruix paviment, índex d esquerdes, velocitat del vent, etc.) excepte per al tipus
de sòl, on s ha seleccionat el tipus sorres .

5,0 x 10-7
2,4 x 10-9
4,1 x 10-6
4,3 x 10-6
6,9 x 10-4

Finalment, per al parc (parcel·les central i oest) es calculen els valors màxims admissibles (SSTL) per
a que els resultat
siguin acceptables; destacant els valors de 8 mg/kg per benzo(a)pirè i 26
mg/kg de naftalè.

En quant a la definició del focus de contaminació:
afecció del sòl entre 0,5 m i 4,1 m de fondària
a 8,2 m.
rès són aquells que superen els criteris de referència i s
-

Risc cancerigen (1 x10-5)

Via d
Inhalació vapors en exterior
Inhalació vapors en interior
Inhalació vapors en exterior
Inhalació vapors en exterior
Contacte dèrmic i ingesta

-

- Parc es contemplen les concentracions màximes de tota la zona
central i oest, excloent les mostres amb valors per sobre de saturació, perquè es
.
Per als TPH
un repartiment promig de les mostres entre les diferents
famílies i rangs, no es considera
ica per gasoil detectada
considera finalment un repartiment tipus gasoil amb 80% en fraccions alifàtiques i 20%
aromàtiques, segons criteri de TPHCWG. A més, donat que no es disposa del
repartiment entre C12-C16 i C16-C21, es duplica el resultat de la fracció C12-C22 en
les dues.
No es consideren les concentracions de metilfenols pe
1 mostra i en concentracions properes al límit de detecció.
Per a les aigües subterrànies es consideren les concentracions màximes detectades entre les
campanyes de setembre de 2017 i juny de 2018.
4

Per a la resta de paràmetres
, remarcar que es considera el sòl tipificat com a sorres llimoses,
entre 3,5 i 5 m de fondària i, per a
, un paviment de 20 cm, 78 renovacions/dia
(12 renovacions repartides en el volum total de l edifici de 280 m 3) i 144 pel pàrquing
(NBE CPI/96: Norma Básica de la Edificación Condiciones de Protección contra Incendios en los
edificios,), així com un diferencial de pressió
indiquen un risc acceptable per a tots els escenaris. En la taula següent es
resumeixen els resultats obtinguts.
Escenari
1a. Residencial
1b. Parking
2. Parc
3. Pou 850 m
4. Riera Palau

Risc cancerigen (1 x10-5)

Índex de risc (1)

Inhalació vapors en interior
5,7 x 10-7
1,7 x 10-1
-7
Inhalació vapors en interior
3,4 x 10
1,2 x 10-1
Inhalació vapors en exterior
6,3 x 10-6
9,3 x 10-1
Contacte dèrmic
1,2 x 10-10
6,2 x 10-6
Ingesta
1,6 x 10-12
9,9 x 10-6
-14
Inhalació vapors
2,2 x 10
Concentracions sota límit de detecció analític

Risc acceptable?
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable

Parc, si
licat el model Johnson&Ettinger per a la inhalació en espais
exteriors, els resultats serien inferiors.
Es calculen les concentracions objectiu per a obtenir un resultat acceptable per a
vapors en espais interiors per naftalè (112 mg/kg) i benzo(a)pirè (96 mg/kg); llistant les mostres que
superen aquestes concentracions: C-28 (0,3 m), P-7 (3 m), S-4 (1 m), S-4 (3 m), S-5 (1,5 m), S-8 (2,5
m), S-9 (3 m), SR2 (0-2,9 m), SR7 (2,9 m) i SR8 2(,9 m).

METROVACESA han presentat els respectius projectes d

ó que es resumeixen per separat.

Ajuntament - Projecte de recuperació de sòl contaminat
Les actuacions contemplen el sanejament dels sòls fins a arribar a les concentracions residuals
admissibles d'acord amb
; així com l'eliminació de les infraestructures enterrades que sorgeixin
durant l'excavació i presentin evidències d'afecció o puguin suposar un risc de contaminació del
terreny.
l'excavació selectiva de terres i gestió externa en
dipòsit controlat de residus
. En la següent taula
estimació del volum de sòls a gestionar, amb un volum total de 3.280 m 3 (7.100 t). Es valora que el
20% de les terres es podran gestionar a dipòsit de Classe I i el 80% a Classe II, en base a la
caracterització en 2 mostres de sòl.

El projecte de recuperació inclou el següent pla de feines:
- Localització i anul·lació dels serveis afectats.
n aixecament
topogràfic abans i després de les actuacions.
i làmina
superior, amb xarxa perimetral de recollida de lixiviats amb arqueta de mostreig i recollida.
- Delimitació de les zones a sanejar.
- Caracterització prèvia del sòl com a residu de 8 mostres compostes de sòl superficial per
determinar la seva gestió en dipòsit controlat de residus (o fins i tot el seu reaprofitament, com
a reblert, a la mateixa parcel·la).
es compta amb 4 caracteritzacions addicionals
per a contaminacions noves o zones no estudiades.
- Excavació selectiva segons aspecte organolèptic per minimitzar la barreja de materials.
Els sòls afectats a gestionar es carregaran directament a camió.
Els sòls en què hi hagi dubtes sobre la seva destinació final s'acopiaran temporalment
la seva gestió.
- Extracció i acopi de restes d'estructures enterrades. Per als elements de sustentació
(cimentacions antigues, etc.), es preveu el rascat de
demolició; mentre que per conduccions que encara continguin restes d'hidrocarbur es
requerirà una retirada adequada de manera que no generin una contaminació addicional del
sòl.
itzaran equips de protecció individual (EPIs) adequats per part dels treballadors de
les obres d'urbanització i/o sanejament, per minimitzar l
osició als reblerts.
La direcció ambiental inclourà la presa de 18 mostres de sòl romanent de la base i les parets de
HAP i cianurs. Amb els valors obtinguts es realitzarà un
recàlcul de
per confirmar un resultat acceptable per a tots els receptors futurs a la parcel.la.
Un cop finalitzada la recuperació, es proposa un Programa de Control i Seguiment mitjançant la
-6 m de fondària ubicats en sòl
determinar els hidrocarburs volàtils (TPH C6-C16). Els assaigs es realitzaran cada 6 mesos durant 4
anys.

5
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Segons el cronograma presentat el te

METROVACESA es compromet a portar a terme el desenvolupament urbanístic del
signatura del conveni, l
àries directament vinculades a

òs).
METROVACESA - Pla de recuperació voluntària del subsòl

per assolir la descontaminaci

ió de sòls i la seva gestió com
a residu a dipòsit controlat, amb el posterior reblert de la zona excavada amb sòl net.
Les terres a excavar són aquelles en les que se superen els valors objectius establerts a
,
estimant un volum total de 223 m2 (401 tones) de sòl brut sota uns 328 m3 de sòl net suprajacent
(veure
. El volum a excavar finalment dependrà de la qualitat del sòl romanent
que no podrà superar en cap cas els nivells objectiu.
Zona
E-I
E-II
E-III
Total

Àrea
(m2)
40
25
96
-

Sostre sòl
alterat (m)
0,36
2,00
2,75
-

Base sòl
alterat (m)
2,60
3,50
3,75
-

Volum sòl
net (m3)
14,4
50,0
264,0
328,4

Volum sòl
brut (m3)
89,6
37,5
96,0
223,0

El pla de feines es resumeix a continuació:
Treballs previs i de preparació de l
Caracterització prèvia del sol a excavar com a residu amb un total de 6 mostres (zones E-I a EV, 1 per cada 100 m 3 o per cada zona).
2 cadascuna per emmagatzematge del sòl net de cada
Habilitació de 3 àrees
zona.
Habilitació de 3 àrees de 100 m2 cadascuna amb làmina de polietilè a la base i al sostre per
emmagatzematge del sòl alterats o sòls excavats amb dubtes (característiques diferents a les
de la caracterització prèvia) per a una posterior caracterització específica o per terres alterades
pogut carregar i transportar directament.
Excavació de sòls impactats, càrrega a camió i transport fins al dipòsit de residus.
Caracterització del sòl romanent per empresa independent i avaluació de la necessitat
a les parets, seguint
les directrius del Decret 199/2006 basc (vegeu taula següent), on es determinarà naftalè i
benzo(a)pirè.
Zona
E-I
E-II
E-III
Total

-

Àrea base (m2)
40
25
96
-

Mostres base
1
1
2
6

Longitud parets (m)
3,5+12,4+3,1+12,4
3,7+3,9+3,7+3,9
5,0+17,1+7,3+15,1
-

Mostres parets
1+3+1+3
1+1+1+1
1+3+2+3
21

Reblert dels forats
Material suprajacent de les terres afectades, valorant la seva qualitat amb la presa d 1
mostra cada 100 m3
a laboratori de BTEX, HAP i TPH; amb un total de 5 mostres.
Material extern sempre que no provingui de sòls potencialment contaminats.

Segons el cronograma presentat
El pressupost per a les actuacions és de 111.108
responsabilitats per part de METROVACESA, SA dels treballs de descontaminació del sòl inclosos en el referit
En relació amb la problemàtica de contaminació del sòl, el conveni signat en data 24 de setembre de 2018
entre l
ó de la proposta de
conveni) i METROVACESA, SA estableix els pactes següents:

7

METROVACESA es compromet a completar els
de Terrassa i realitzar tots aquells que siguin necessaris per descontaminar el sòl inclòs dins del
mencionat polígon sempre de conformitat amb les exig
, ja sigui en el marc de
ient informatiu Q0503/2012/7; SC_01074/1 com qualsevol altre directa o indirectament vinculat.

Valoració dels fets descrits i de la informació disponible
A
pre
descontaminació del sòl contaminat fins a fer-

l.
ió de la qualitat del sòl així

com una anàlisi quantitativa del risc i un projecte de recuperació.
A continuació es fa una valoració dels resultats de les investigacions complementàries de manera conjunta i
una valoració específica per a cada anàlisi quantitativa de risc i projecte presentats.
signat entre
TROVACESA.
Pel que fa a la investigació del subsòl
L
caracterització del subsòl dona
considera a grans trets correcta i suficient.

i es

urbà al sòl per diferents metalls (As, Pb, etc.), cianurs, TPH, HAP i BTEX.
a, a 8-9 m de
fondària, no es detecta afecció; tot i que en una campanya de mostreig i en 1 punt s han detectat
concentracions altes de crom, per sobre dels criteris de referència.
ecció es localitza fonamentalment a la zona central de la parcel·la i, més localment i superficialment, a la
zona nord-est i a la zona sud-oest. Cal dir que l
del sòl assoleix fondàries significatives en la part
central (fins a 5 m en alguns punts, com S15, S18, P7 o P9); però que no
profunditat per als
punts P7 (interior zona sanejada el 2012, amb afecció a 5 m de fondària) i P9 (afecció a 4,5 m, en un tram de
formigó).
resultats de risc no acceptables
del futur parc,
de terres).
ament els escenaris, les dades i els paràmetres considerats, inclou les llistes de
Real
Decret 9/2005. No obstant això,
-

En la memò
ió del sòl és entre 0 m i 4,1 m de fondària, però finalment es valora
entre 0,5 i 4,1 m per als escenaris 1 i 2.

-

; només
ri 1 (residencial).

-

En l

1

residencial s
parc,

s comercia
seria més adequat considerar receptors
8

parc o zona verda.
-

properes (2,1 m/s a Sabadell i 2,3 m/s a Castellbisbal, ambdues dades de 2016).

nari 3 obres, els resultats de la memòria corresponen a un receptor comercial i no al
treballador de la construcció per al que, en qualsevol cas, els resultats tampoc són acceptables.

-

Per als diferents escenaris, si no es disposa de caracterització granulomètrica, el plantejament
conservador és aplicar el tipus de sòl per defecte del programa (sòl ASTM).

ts sense criteri de referència, com són

-

N
anàlisi de sensibilitat del resultat a paràmetres amb pes en el resultat final.

contaminats volàtils detectats en el sòl en

-

Caldria haver ressaltat que un resultat és molt proper al límit d
at (índex de risc de 0,93 per
a la inhalació de vapors en exterior en l scenari 2 - Parc) i estudiar-ne específicament les incerteses
i la sensibilitat a rangs raonables dels paràmetres amb major pes al resultat final.

acenaftalè, fenantrè o benzo(ghi)perilè.
-

residencial
el seu entorn immediat (zona central).

-

parc caldria avalua
preveu extreure tot el sòl alterat o sobreposar un tram
; ja que:
Segons el projecte, només es preveu retirar una capa superficial per a disposar 35 cm de totu i altres capes superficials, com terra orgànic.
superficial (< 1m).

Pel que fa al projecte de recuperació presentat
gran part de la parcel·la amb fondàries entre 0,5 i 4 m; el que suposa
ció
de 3.280 m3 de sòl i la seva posterior gestió com a residu a dipòsit controlat. Les feines d
ió i gestió
estaran sotmeses a supervisió ambiental.
rets, amb els comentaris següents:

METROVACESA

-

En el cas que no es retiri el sòl superficial (0 a 1 m) o no es pavimenti tota la superfície, en les zones
central i oest (futur parc)
t per a
les vies de contacte dèrmic, ingesta accidental i inhalació de partícules, a més de la inhalació de vapors
.

- Residencial entre els llistats del programa i

-

Sembla haver un error en la valoració del volum de terres a excavar en la zona central (zones dels
sondeigs S4, S5, S6, S7, S8 i S9), doncs no es contempla el tram entre 0,5 m fins a 1,5 m de fondària.

amb un ús esporàdic industrial, hi ha unes llistes del programa RBCA

-

Segons la normativa vigent, la caracterització de les terres per a la seva admissió a dipòsit de residus
una empresa habilitada EC-RES qui farà el mostreig i decidirà el tipus de mostreig i la
composició en submostres.

-

En quant al sòl romanent, no es justifica ni es detalla suficientment el nombre de mostres del fons i de
les parets. A més cal

-

fecció amb medis
organolèptics i mesures amb PID; caldrà assegurar la seva qualitat mitjançant la presa
composta per cada 500 m 3

-

A partir de les dades obtingudes en la prospecció posterior de juny de 2018, caldrà aprofundir en la
zona central al voltant
nterrat, fins a un mínim de 5 m de fondària.

-

La proposta de seguiment del sòl alterat es valorarà un cop finalitzat el sanejament i en funció de les
dades històriques i els resultats del sòl romanent.

de risc acceptable per als diferents escenaris avaluats (habitatges, parc, etc.).
i inclou les llistes de
les dades i resultats del programa informàtic. No obstant això,
-

Hi ha petites diferències en els
la memòria, tant per al risc cancerigen c

-

ingesta, així com unes altres lliste
de la memòria.
-

(moviment de terres).
Alguns
no
descartant ja aquelles mostres dels sòls que es pretén excavar posteriorment. Això fa que
paràmetres com els BTEX o que es valorin concentracions molt més baixes de
cianurs, HAP, etc.
En el cas de detectar concentracions per sobre de saturació, el plantejament conservador és
considerar, com a mínim, condicions de satu
contempla 69
mg/kg de naftalè quan la concentració de saturació és de 1.460 mg/kg i hi ha resultats amb
valors superiors a 1.000 mg/kg.

ja que
Escenari 2
-

-

-

parc

ó del sòl des de 3,51 fins a 4,99 m e escenari 1 residencial,
à en contacte amb el sòl alterat; ni tampoc en
detectada és superficial.

Escenari 2 - parc cal avaluar

reveu extreure el sòl alterat o
en aquest escenari no es
contempla el contacte dèrmic, ingesta accidental de sòl i inhalació de partícules del tram més
superficial de sòl (0quan es cita que el projecte només té previst retirar la capa superficial de
material i aplicar una capa de 35 cm de materials diferents.
En l Escenari 1 Habitatges es valoren renovacions diàries d aire molt més altes que les incloses per
defecte en el programa RBCA: 78 respecte 12 en els habitatges i 144 respecte 20 en el pàrquing. Vista
la sensibilitat potencial del resultat per a la inhalació de vapors en espais interiors per aquest
paràmetre, caldria proposar un valor suficientment conservador i justificat. A més, s hauria de valorar
aquest paràmetre en l anàlisi d incerteses.

Pel que fa al projecte de recuperació presentat per METROVACESA
petites zones (E-I a E-III) al voltant dels punts que superen els objectius establerts
3 de sòl net superficial per reaprofitar a
per benzo(a)pirè i naftalè; el que suposa
i 223 m3 de sòl impactat subjacent a gestionar com a residu a dipòsit controlat.
gestió estaran sotmeses a supervisió ambiental.
a

El pla proposat és limitat i no es valora coherent amb
-

En les zones c
previst per a les vies de contacte dèrmic, ingesta accidental i inhalació de partícules, a més de la
inhalació de vapors en exterior valorat
o es retiri el sòl superficial (0 a 1 m) o
no es pavimenti tota la superfície.

exclòs els resultats de les mostres fins a 5 m de fondària perquè es considerava
(profunditat en la que encara es detecta afecció en alguns punts, com és el P7, amb saturació).

En l Escenari 2 Una longitud de la parcel·la (54 m) menor a la real (70 m).
9

; per exemple:

10

-

Tampoc es valora excavar a més fondària a la zona E-I (limitat entre 0,36 i 2,6 m), quan hi ha mostres
a 3 m amb condicions de saturació (S4), dades que també
considerava que aquest sòl

-

No es valora cap actuació a la zona est de la parcel·la (futur edifici).

-

A

-

No
l'excavació.

rees

(E-I a E-III), mentre que a la
-I a E-V).

rs, TPH i HAP en el subsòl,

iminaran les infraestructures enterrades identificades i les que sorgeixin durant

contemplar tots els paràmetres rellevants en el cas (metalls, TPH, BTEX, HAP, cianurs i fenols).
-

Segons la normativa vigent, la caracterització de les terres per a la seva admissió a dipòsit de residus
una empresa habilitada EC-RES
qui farà el
mostreig i decidirà el tipus de mostreig i la composició en submostres.

-

Els límits per abocador de Classe I (residus inerts) i Classe II (residus no perillosos) indicats a la
memòria no són correctes; amb valors més baixos per a Classe I (6 mg/kg per BTEX i 500 mg/kg per
hidrocarburs) i sense límit definit al Decret 69/20096 per a Cl
tingut en compte que altres paràmetres poden ser rellevants, com són HAP o PCB. Així doncs, les
valoracions que es fan sobre el destí possible de les terres
.

-

emplaçament corresponent al solar situat al carrer Gasòmetre
METROVACESA ha presentat una ampliació de
litat del subsòl, una anàlisi de risc i una proposta
de recuperació.

Atès
rquen en un expedient de declaració de sòl contaminat, el
projecte de recuperació no es considera com un pla de recuperació voluntari del sòl tal i com indica el
títol del document presentat per METROVACESA.

certa fondària.
A partir de la valoració global realitzada de tota la documentació disponible, es conclou que l
format per les zones central i oest, corresponent al futur parc, compleix amb els criteris per ser considerat un
sòl contaminat; mentre que
er la zona est, corresponent al futur edifici residencial,
el DL 1/2009 i per tant es
desdobla i se li assigna el codi SC_01074/2.
Les anàlisis de risc (i per tant els projectes de recuperació) presentades
METROVACESA difereixen substancialment.
En aquest sentit
soterrades de les que es desconeix llur estat i si poden constituir focus de contaminació i la presència de
producte ; el projecte de recuperació presentat per l
comentaris de
de valoracions, és el que aporta una millor garantia
potencials focus de contaminació i a la reducció de les concentracions de contaminants en el sòl.
D

correspon a
de la descontaminació del sòl.

Valoració global
A partir del conjunt de la documentació presentada, llurs resultats i valoracions així com del conveni signat
CESA, es considera el següent:
1. L
i oest, corresponent al futur parc, compleix amb els criteris
per ser considerat un sòl contaminat, atesa
ó de vapors
en espais exteriors, i per tant s
s que
poden actuar com a focus de contaminació ja que es desconeix el seu estat, la presència de producte
(naftalè i benzo(a)pirè en concentracions superiors a límit de saturació), el projecte de recuperació
és el que aporta una millor garantia en qu
cus de contaminació i a
la reducció de les concentracions de contaminants en el sòl. La proposta de recuperació de
METROVACESA, que es fonamenta en una anàlisi de risc poc conservadora, es valora poc adequada
ja que, en
en condicions de saturació
En aquest sentit
i METROVACESA, cal
que METROVACESA, com a responsable
presenti un nou
projecte de recuperació de les parcel·les oest i central que sigui coherent amb el projecte de parc
previst
de risc incorporant les valoracions realitzades, que contempli els
.
2. El sòl de l
a zona est, corresponent al futur edifici residencial, compleix amb
el criteris per ser considerat un sòl alterat
s del DL 1/2009 i per tant es
desdobla i se li assigna el codi SC_01074/2.
En aquest sentit i
caldrà que METROVACESA aporti el projecte constructiu amb informació detallada sobre la superfície
quantitativa de risc i proposta de pla de control i seguiment de sòl alterat si escau.
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es proposa el següent:
1.

rc (SC_1074/1: parcel·les oest i central), requerir a
METROVACESA per a que en un termini màxim de 3 mesos presenti
un nou projecte de
rec
c, que
con
. En aquest sentit, és fonamental derivar
concentracions objectiu que siguin suficientment conservadores.
üents:
En el cas que no es retiri el sòl superficial (0 a 1 m) o no es pavimenti tota la superfície, en les zones
central i oest (futur parc) caldria estimar les concentracions màximes admissib
les vies de contacte dèrmic, ingesta accidental i inhalació de partícules, a més de la inhalació de vapors
.
Cal aprofundir en
mínim de 5 m de fondària.

en la zona central al vo

Retirada i correcta gestió de les estructures soterrades existents.
En
medis organolèptics i mesures amb PID; caldrà assegurar la seva
mostra composta per cada 500 m 3
s paràmetres establerts en normativa.
APM/1007/2017 i la Guia sobre
la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya (2019), les terres hauran de
gestionar-s
incloent el rebler
Segons la normativa vigent, la caracterització de les terres per a la seva admissió a dipòsit de residus
r una empresa habilitada ECmostreig i decidirà el tipus de mostreig i la composició en submostres.
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Proposta de mostreig residual: l
paràmetres rellevants en el cas (metalls, TPH, BTEX, HAP, cianurs i fenols).

Vist i plau

En el cas que se superin els criteris de referència per a ús urbà del mostreig residual, caldrà fer una
e la parcel·la, tot
considerant les valoracions incloses en aquest informe així com complir amb tot allò establert en
icar els escenaris, les hipòtesis i els paràmetres que es

El tècnic del Departament de Gestió
de la Contaminació del Sòl

El cap del Departament de Gestió
de la Contaminació del Sòl

i de resultats del programa informàtic
de risc efectuada.
programa de control i seguiment periòdic del sòl, o dels vapors o de les aigües subterrànies, que haurà
de ser aprovat per
temps i l'espai.
revenció
de la Contaminació del Sòl (EC), Projecte
de Descontaminació (PD) i Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) habilitada per la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat4, segons Decret
60/2015.
2.

t al futur edifici residencial (SC_01074/2: parcel·la est),
en el moment de la sol·licitud de llic
informació següent:

ANNEXES
Documentació annexa
Annex 1
Annex 2
Plànol 1
Plànol 2

Situació de la parcel·la i zonificació
Situació dels punts de prospecció

Plànol 3
Plànol 4
Plànol 5
Annex 3

Còpia de la llicència sol·licitada.

Documentació revisada

Paràmetres de

En el cas que es disposin de noves investigacions de la qualitat del subsòl caldrà aportar-les.
Resum del projecte constructiu amb especial detall de l
ó, gestió
prevista de les terres, proposta de mostreig del sòl romanent:
de sòl romanent
ha de contemplar tots els paràmetres rellevants en el cas (metalls, TPH, BTEX, HAP, cianurs i fenols).
normativa vigent (RD 9/2005, DL 1/2009) i en el marc del projecte constructiu presentat establirà les
condicions oportunes. Entre aquestes destaquem: pla de vigilància ambiental (PVA), mostreig residual,
anàlisi quantitatiu de risc (AQR), si escau, així com la presentació de la documentació justificativa de
acreditació de la gestió dels residus efectuada.
En el cas que se superin els criteris de referència per a ús urbà del mostreig residual, caldrà fer una anàlisi
derant les
el RD 9/2005,
haurà de justificar els escenaris, les hipòtesis i els paràmetres que es considerin
.
Tots aquests treballs han de ser
orial de la Prevenció de
la Contaminació del Sòl (ECó (I), Projecte de
Descontaminació (PD) i Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) habilitada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat , segons Decret 60/2015.
En aquest cas
programa de control i seguiment periòdic del sòl, o dels vapors o de les aigües subterrànies, que haurà de
ontaminants en el temps
i l'espai.
Cal

METROVACESA

4

·laboradores

(OAEC)

Terrassa.

del

Dep.

de

Territori

i

Sostenibilitat

http://www.gencat.cat/mediamb/oaec/ecsol_CA.pdf .
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ANNEX 1: Documentació revisada
Referència

Doc. 8

Annex 2: Plànol 1. Situació de la parcel·la i zonificació (font: Doc 8 i Doc 11)
Data i número de
registr

Documentació
)
7 (codi

elaborat per MEDITERRA
329000158)

Doc. 9

elaborat per SENGEOS amb data
de desembre de 2017

28 de febrer de 2018
RE: 9033/9241/2018
28 de febrer de 2018
RE: 9033/9237/2018
1 de març de 2018
RE: 9033/9483/2018

Doc. 10
desembre de 2017
Doc.11

RE: 34.642
Doc.12
2018/121)
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Annex 2: Plànol 2. Situació dels punts de prospecció (font: Doc 11)
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Annex 2:

(font: Doc 8)
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Annex 2: Plànol 4 D

per l

(font: Doc 10)
AQR Ajuntament de Terrassa
AQR
Aplicació utilitzada
Empresa
Data realització (any)

RBCA v2.6
SENGEOS
Desembre de 2017

Medi i mecanismes de transport
Reblert de s
Litologia
tram de llims argilosos i posteriorment un nivell de graves i sorres
Presència aigua subterrània
Sí
Profunditat (m)
8-9 m
Sòl afectat (gruix)
Profunditat sostre (m)
0,5
Profunditat base (m)
4,1
Models de transport

Criteris selecció compostos

Tots els que superen els criteris de referència en sòl: arsènic, cadmi, plom i zinc,
benzè, toluè, xilens, naftalè, acenaftè, fluorè, antracè, fluorantè, pirè,
benzo(a)antracè, crisè, benzo(b)fluorantè, benzo(k)fluorantè, benzo(a)pirè,
dibenzo(ah)antracè, indeno(123cd)pirè, cianurs i TPH
No se seleccionen aquells que no tenen criteris

Criteris selecció
concentracions

Concentracions màximes per a cada zona (est

Dates

Annex 2: Plànol 5 Delimitació
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Bases dades toxicològiques
Comentaris

Via

Inhalació vapors espais
interiors

Via

Inhalació vapors espais
exterior, contacte dèrmic,
ingestió i inhalació de
partícules
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s

Sòl
2012, 2015 i 2017.
Les del programa informàtic.
-

Paràmetre
Secció entrada vapors: edifici (m2)
Perímetre formigó (m)
Alçada edifici (m)
Velocitat intercanvi aire interior edifici (s -1)
Gruix solera formigó (m)
Fracció fractures (-)
Porositat fractures (-)
Humitat fractures (-)
Pressió diferencial (g/cm2.s)

Paràmetre
Distància sòl impactat a superfície (m)
Alçada capça dissolució atmosfèrica (m)
Longitud capça dissolució atmosfèrica (m)
Velocitat del vent (m/s)
Fracció carboni orgànic (gco/gsòl)
Densitat sòl (g/cm3)
Porositat sòl (cm3/cm3)
Humitat sòl (cm3/cm3)
Permeabilitat del vapor (m2)
pH del sòl (-)
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edifici i oest

Aigua subterrània
-

parc).
Vapors
-

Valor residencial
70
49
2
1,4E-4
0,15
0,001
0,26
0,12
0

Valor
0
2
45
2,25
0,01
1,7
0,41 (
0,08 (
1E-12 (
6,8

)
)
)

Via

Paràmetres exposició
Paràmetre

Treballador
obres

Parc

Pes corporal (kg)
Temps mig exposició - cancerígens (anys)
Temps mig exposició - no cancerígens (anys)
Durada exposició (anys)
Freqüència exposició (dies/any)
Superfície pell en contacte (cm2)
Factor adherència (mg/cm2/dia)
Ingestió del sòl (mg/dia)

70
70
30
1
180
3160
0,5
100

70
70
25
25
250
3160
0,5
50

Ús residencial zona est
Nen
Adol.
adult
15
35
70
70
70
70
6
12
30
6
12
30
350
350
350
2023
2023
3160
0,5
0,5
0,5
200
200
100

Inhalació vapors espais
exterior, contacte dèrmic,
ingestió i inhalació de
partícules

Paràmetre
Distància sòl impactat a superfície (m)
Alçada capça dissolució atmosfèrica (m)
Longitud capça dissolució atmosfèrica (m)
Velocitat del vent (m/s)
Fracció carboni orgànic (gco/gsòl)
Densitat sòl (g/cm3)
Porositat sòl (cm3/cm3)
Humitat sòl (cm3/cm3)
Permeabilitat del vapor (m2)
pH del sòl (-)

Valor
0
2
54
3,44 (

)
0,03
1,7

0,41 (
0,12 (
1E-13 (

)
)
)
6,8

Paràmetres exposició
Paràmetre
Pes corporal (kg)
Temps mig exposició - cancerígens (anys)
Temps mig exposició - no cancerígens (anys)
Durada exposició (anys)

AQR METROVACESA
AQR
Aplicació utilitzada
Empresa
Data realització (any)
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Freqüència exposició (dies/any)
Superfície pell en contacte (cm2)
Factor adherència (mg/cm2/dia)
Ingesta accidental aigua rec (ml/h)

Medi i mecanismes de transport
Litologia
Presència aigua subterrània
Sòl afectat (gruix)
Models de transport

Criteris selecció compostos
Criteris selecció
concentracions
Dates
Bases dades toxicològiques
Comentaris

Via

Inhalació vapors espais
interiors

Treballador
pou

Treballador
parking

70
70
25
25
2 h/dia x
230 dies/any
3100
0,5
50 ml/h

70
70
25
25

Ús residencial / parc
Nen
Adol.
adult
15
35
70
70
70
70
6
12
30
6
12
30

230

350

350

350

3160
0,5
-

2372
0,2
1

2372
0,2
1

4050
0,07
2

tram de llims argilosos i posteriorment un nivell de graves i sorres
Sí
Profunditat (m)
7,5 m
Profunditat sostre (m)
3,5
Profunditat base (m)
4,99
hnson & Ettinger per intrusió de vapors

Tots els que superen els criteris de referència
Per TPH es reparteix en aromàtics i alifàtics segons la distribució de gasoil
Concentracions màximes per a cada zona, menyspreant concentracions altes per
Sòl
Aigua subterrània
2012, 2015, 2017 i 2018
2017 i 2018
Les del programa informàtic, actualitzades
-

Paràmetre
Secció entrada vapors: edifici (m2)
Perímetre formigó (m)
Alçada edifici (m)
Velocitat intercanvi aire interior edifici (1/d)
Gruix solera formigó (m)
Fracció fractures (-)
Porositat fractures (-)
Humitat fractures (-)
Pressió diferencial (Pa)
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Vapors
-

Valor residencial / aparcament
70
49
4/2
9,0E-4 / 1,7E-3
0,20
0,001
0,26
0,12
1
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3. Plan de urbanización

1. Introducción y objetivo
Este documento es una adenda del Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) y del Plan de Excavación, de la parcela
del antiguo Gasómetro localizado en la calle del Pare Font 18 y la calle Gasómetre, en el municipio de Terrassa
(ver ilustración 1). Ambos documentos fueron entregados a la Agencia Catalana de Residuos el 18 de noviembre
de 2019 y forman parte del expediente informativo nº Q0503/2012/7, Declaración SC: Q0502/2012/6 y SC:0107/1.

La modificación parcial del proyecto de urbanización disminuye las zonas pavimentadas previstas en las áreas
verdes. En la ilustración 2 se presenta la comparación entra la configuración inicial del proyecto de urbanización
y la configuración tras la modificación. El proyecto de urbanización no presenta modificación de la zona edificada,
situada al oeste de la parcela.

La presente adenda incluye una modificación del Plan de excavación de la parcela del antiguo gasómetro, debida
a la modificación que ha sufrido el plan de urbanización de la parcela. Así, el objetivo de este documento es
adaptar tanto el ACR como el plan de excavación a la modificación parcial del plan de urbanización de la parcela.

Proyecto de urbanización original

Proyecto de urbanización modificado

Ilustración 2. Zonación del uso futuro en la parcela del antiguo Gasómetro

4. ACR
En el ACR realizado en octubre de 2019 del emplazamiento se consideraron los siguientes escenarios:
Ilustración 1. Localización del antiguo gasómetro

•

Escenario I, on site: En este escenario se evaluó el riesgo asociado a la vía de exposición de inhalación de
partículas y vapores en el exterior, el contacto dérmico y la ingestión accidental de suelo por parte de los
trabajadores de la construcción que realizasen los trabajos de edificación de las nuevas viviendas y las zonas
recreativas. Para el cálculo del índice de riesgo se consideraron todas las muestras tomadas en el
emplazamiento, siendo el índice de riesgo admisible. Debido a ello, la modificación del proyecto urbanístico
no altera a los resultados del ACR para este escenario.

•

Escenario II, on site: inhalación de compuestos volátiles en espacios interiores, por los futuros residentes de
las viviendas y los posibles vigilantes del garaje de los edificios, procedentes de la afección en el subsuelo.
Para este escenario se consideraron las concentraciones de todas las muestras de suelo tomadas bajo el
edificio y las de un radio de 30 metros, siendo el índice de riesgo inadmisible. Debido a ello, la modificación
del proyecto urbanístico no altera a los resultados del ACR para este escenario.

•

Escenario III on site:

Fuente: Modificado de Google Maps, 2017
En los apartados siguientes se describe las modificaciones del plan de urbanización y su influencia tanto en el
ACR como en el plan de excavación.

2. Acreditación de AECOM
AECOM URS España, SLU está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de
la Generalitat de Catalunya como entidad de control en el ámbito sectorial de la prevención de la
contaminación del suelo con el número de inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de medio
ambiente 105-EC-SOL-R.

─

Escenario III.A inhalación de compuestos volátiles en las zonas verdes/jardines, procedentes de la
afección en el subsuelo. En este escenario se consideraron todas las muestras situadas en la zona
central y oeste de la parcela, debido a ello, la modificación del proyecto urbanístico no altera a los
resultados del ACR para este escenario.

─

Escenario III.B y III.C: Contacto dérmico, ingestión accidental de suelo (III B) y Escenario III C de
inhalación de partículas del tramo más superficial de suelo (0-1 m) para las zonas sin pavimentar. Para
este escenario se consideraron las muestras tomadas entre 0-1 metro de profundidad, situadas en
zonas sin pavimentar. Debido a la ampliación de las zonas sin pavimentar, se procederá al cálculo de
estos escenarios considerando todas las muestras que se encuentran en las zonas sin pavimentar del

AECOM está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) con nº 168/EI283, según la norma UNEEN ISO/IEC 17020 como entidad de inspección Tipo C, para la realización de inspecciones en el área de suelos
potencialmente contaminados, aguas subterráneas asociadas y ACR.

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
Preparado para: Metrovacesa
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nuevo proyecto urbanístico a profundidades comprendidas entre 0 y 1 metro (ver ilustración 3). No se
han modificado ni los parámetros de exposición ni la toxicología utilizada para este escenario.
El índice de riesgo para el escenario calculado antes de estas modificaciones fue inadmisible.
•

Escenario IV, off site a 850 m: contacto directo e inhalación de compuestos volátiles por el uso puntual
(limpieza industrial) del agua del pozo ubicado a 850 m al sur de la parcela por transporte a través del agua
subterránea, siendo el índice de riesgo admisible. La modificación del proyecto urbanístico no altera los
resultados del ACR para este escenario.

•

Escenario V, off site a 900 m: afección a las aguas de la riera del Palau, al sur, por transporte a través del
agua subterránea, siendo el índice de riesgo admisible. La modificación del proyecto urbanístico no altera
los resultados del ACR para este escenario.

Número de proyecto: 60554497

Compuesto
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo(a)antraceno
Criseno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Dibenzo(ah)antraceno
Benzo(ghi)perileno
Indeno(123cd) pireno
PCB (7) (suma)
Bifenilo
Dibenzofurano
Hidrocarburos totales C10-C40
TPHC10-C12
Alifático
Aromático
TPHC12-C16
Alifático
Aromático
TPHC16-C21
Alifático
Aromático
TPHC21-C35
Alifático
Aromático

Concentración de
exposición (mg/kg)
710
1500
1100
490
400
370
140
340*
38
200
250
0,38
0,22
0,8
34000
5100
4080
1020
6200
4960
1240
9500
7600
1900
11800
9440
2360

Concentración máxima
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)
C-17(0,2)
C-18(0,3)
C-18(0,3)
C-6(0,5)
Reparto bibliográfico de 80% alifático y
20% aromático en suelo
Reparto bibliográfico de 80% alifático y
20% aromático en suelo
Reparto bibliográfico de 80% alifático y
20% aromático en suelo
Reparto bibliográfico de 80% alifático y
20% aromático en suelo

Se ha procedido al cálculo de los índices de riesgo, considerando los mismos parámetros de exposición y la
toxicología considerados en el ACR de octubre de 2019, solamente se han variado las concentraciones de partida.
Tal como se ha comentado, se considera que existe una situación de riesgo inaceptable si:
IRNC > IRNCref = 1
IRC > IRCref = 1,00E-05
Los umbrales de riesgo contemplados son los indicados en el RD 9/2005.
Ilustración 3. Área considerada para el escenario III-B de contacto directo y III-C de inhalación de
partículas en las zonas sin pavimentar

En la tabla 2 se presentan los índices de riesgo calculados para los cuatro escenarios. Para cada resultado se
incluye el compuesto que contribuye más al riesgo.
Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos

Por tanto, en los escenarios III-B y III C, las concentraciones consideradas para las vías de contacto dérmico,
ingestión accidental de suelo e inhalación de partículas son aquellas correspondientes al tramo más superficial de
suelo (0-1 m) para estas zonas sin pavimentar (jardines y áreas de juego). La tabla 1 recoge las concentraciones
de exposición consideradas, que incluyen las muestras situadas en las nuevas zonas sin pavimentar. En el anexo
1 se presentan las concentraciones de suelos y agua tomadas en todas las investigaciones.
Tabla 1. Concentraciones de exposición para el escenario III-B de contacto directo y III-C de inhalación
de partículas por los residentes en las zonas sin pavimentar
Compuesto
Arsénico*
Plomo*
Cianuro (total)
Benceno
Tolueno
Xilenos (suma)
Naftaleno
Acenaftileno
Fenantreno

Concentración de
exposición (mg/kg)
33
740
1100
41
86
150
1300
88
2000

Concentración máxima

III.c. Inhalación de partículas
(zonas sin pavimentar)

S-3(1)
S-3(1)
S-4(1)
C-28(0,3)
C-28(0,3)
C-28(0,3)
S-4(1)
S-4(1)
S-4(1)

IR Tóxico

Criterio: 1x10-5

Criterio: 1

Individual

Acumulativo

Individual

Acumulativo

6,1E-4
Benzo(b)fluoranteno

1,3E-3

1,8E+0
Plomo

3,5E+1

2,9E-10
Arsénico

9,7E-10

8,0E-4
Benzo(a)pireno

8,1E-4

De acuerdo con las hipótesis de partida consideradas y del mismo modo que en el ACR de octubre de 2019, el
índice de riesgo es inadmisible para la vía de contacto directo con los suelos de la zona sin pavimentar (escenario
III-B) por los residentes.
En el anexo 1 se recogen los índices de riesgo para cada compuesto y para cada vía de exposición considerada
y las entradas y salidas del RBCA.

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
Preparado para: Metrovacesa

III.b. Contacto dérmico e
ingestión de suelos (zonas sin
pavimentar)

IR cancerígeno

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
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Se han calculado los valores objetivo para establecer las concentraciones en el suelo que no generen una situación
de riesgo. En la tabla 3 se presentan los valores objetivos de remediación y en la misma tabla 3 y en la

Escenario de contacto
directo en zonas sin
pavimentar (mg/kg)

Muestras que superan los niveles objetivo

Indeno-1,2,3-cd-pireno

8,3

C-6 (0,5), C-16 (0,2), C-18 (0,3), C-26 (0,5), C28 (0,3), S-4 (1), S-15 (0,8)

TPH – Alifático >C10-C12

140

TPH – Aromático >C10-C12

34

TPH – Alifático >C12-C16

170

TPH – Aromático >C12-C16

41

TPH – Alifático >C16-C21

250

TPH – Aromático >C16-C21

48

TPH – Alifático >C21-C34

270

TPH – Aromático >C21-C35

5,9

Compuesto

PCB

C-6 (0,5), C-28 (0,3), S-4 (1)
C-5 (0,5), C-6 (0,5), C-26 (0,5), C-28 (0,3), S4(1)

C-5 (0,5), C-6 (0,5), C-8 (0,5), C-16 (0,2), C-17
(0,2), C-18 (0,3), C-26 (0,5), C-28 (0,3), S-4 (1),
S-15 (0,8)

0,08 (MGR)

C-17 (0,2)

ilustración 4, las muestras que lo superan.

Tabla 3. Niveles objetivo calculados

Compuesto

Escenario de contacto
directo en zonas sin
pavimentar (mg/kg)

Muestras que superan los niveles objetivo

Arsénico

30 (NGR)

S-3(1)

Cianuro

55

C-6(0,5), C-26 (0,5), S-4 (1)

55 (NGR)

C-5 (0,5), C-6 (0,5), C-8 (0,5), C-16 (0,2), C-17
(0,2), C-26 (0,5), C-28 (0,3), S-3 (1), S-4(1)

Benceno

2,3

C-28 (0,3)

Naftaleno

33

C-28 (0,3), S-4 (1)

Plomo

Fenantreno

100

C-6 (0,5), S-4 (1)

Fluoranteno

80 (NGR)

C-6 (0,5), C-18 (0,3), C-28 (0,3), S-4 (1)

Pireno

60 (NGR)

C-6 (0,5), C-16 (0,2), C-18 (0,3), C-28 (0,3), S-4
(1)
C-5 (0,5), C-8 (0,5), C-16 (0,2), C-17 (0,2), C-18
(0,3), C-28 (0,3), S-4 (1)
C-5 (0,5), C-8 (0,5), C-16 (0,2), C-17 (0,2), C-18
(0,3), C-28 (0,3), S-4 (1)

Benzo-a-antraceno

4,9

Benzo-b-fluoranteno

2 (NGR)

Benzo-k-fluoranteno

20 (NGR)

C-16 (0,2), C-18 (0,3), C-28 (0,3), S-4 (1)

Benzo-a-pireno

2,3

C-5 (0,5), C-8 (0,5), C-16 (0,2), C-17 (0,2), C-18
(0,3), C-28 (0,3), S-4 (1), S-15 (0,8)

Dibenzo-a,h-antraceno

9,5

C-16 (0,2), C-18 (0,3), C-28 (0,3), S-4 (1)

10

C-16 (0,2), C-18 (0,3), C-26 (0,5), C-28 (0,3), S4 (1), S-15 (0,8)

Benzo-g,h,i-perileno

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
Preparado para: Metrovacesa

Ilustración 4. Muestras que superan al menos alguno de los valores objetivo

5. Plan de excavación*
Debido a la modificación en el proyecto urbanístico, los valores objetivo de remediación establecidos se han visto
modificados y como consecuencia se han ampliado las zonas que requieren ser saneadas, considerando los
valores objetivos establecidos para el escenario III y los establecidos, anteriormente, para el escenario I del ACR
(tabla 4), que se presentan en la ilustración 5 y en la tabla 5.

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
AECOM
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Tabla 4 Niveles objetivo calculados para el escenario II. Inhalación de vapores

Compuesto

Nivel objetivo
Escenarios de inhalación
(mg/kg)

Benceno

4,1

Naftaleno

130

Ilustración 5. Ubicación de los huecos de excavación y dimensiones de los mismos

Muestras que superan los niveles objetivo

C-28(0,3), P-7(3), S-4(1), S-4(3), S-5(1,5), S-8(2,5), S9(3), SR1(0-2,9), SR2(0-2,9), SR4(0-2,9), SR7(2,9),
SR8(2,9)

Tabla 5. Estimación de áreas, volúmenes y tonelaje- zonas a recuperar
Volumen en
banco de
suelo
impactado
(m3)

Toneladas
de suelo a
excavar
(ton)

Toneladas
de suelo
impactado a
excavar
(ton)

3

3

5,4

5,4

341

341

613,8

613,8

78

78

140,4

140,4

117

117

210,6

210,6

31

55,8

55,8

67

723,6

120,6

8

14,4

14,4

645

1764

1161

Volumen en
banco de
suelo a
excavar (m3)

Profundidad
suelo
afectado (m)

Área
(m2)

E-I

1

3

E-II

1

341

E-III

3

26

E-IV

3

39

E-V

1

31

31

E-VI

3

134

402

E-VII

2

4

8
980

Excavación

Suma

Volumen en
banco de
suelo limpio
(m3)

335
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Según la información disponible, se ha estimado un volumen total, en banco, de suelo a excavar de 980 m3. De
éstos, 335 m3 serán suelo limpio sobreyacente al suelo a sanear, mientras 645 m3 son suelo impactado. No
obstante, es probable que el volumen final de suelo varíe, a medida que avanza la excavación, dado que ésta
puede extenderse hasta que se confirme que las concentraciones de contaminantes en el suelo remanente no
superan en ningún caso los niveles objetivo de recuperación de los compuestos que presentan riesgo no admisible
en cada zona de excavación.
Del mismo modo, y siguiendo los criterios establecidos en el plan de excavación realizado en 2019, se ha calculado
el número de muestras que se deberán tomar para la caracterización de los las tierras por hueco de excavación
para su gestión a vertedero (tabla 6), la calidad de suelo remanente en las paredes (tabla 7) y en la base del hueco
de excavación (tabla 8).
Tal y como se describe en el plan de excavación, se habilitarán tres áreas de acopio, cada una con un área de
aproximadamente 200 m2, donde se acopiarán los suelos sobreyacentes considerados limpios y que serán
destinados a relleno de los huecos de excavación. Debido a que los suelos se consideran sin afección, no se tiene
previsto la recogida de lixiviados. En el caso de que esta situación cambie, se consistirá la recogida de lixiviados.
Así mismo, en el caso que sea necesario la separación entre distintos tipos de tierras afectadas: el suelo de cada
una de las zonas de excavación se acopiará en las inmediaciones de la misma. Para este propósito se habilitarán
2 zonas de acopio tal y como se describe en el plan de excavación.
Tabla 6. Número de muestras de caracterización de residuos por hueco de excavación

Fuente: Elaboración propia
*Para la estimación de la masa se ha usado una densidad de 1,8 ton por m3

Volumen esperado de
suelo impactado con
esponjamiento (m3)

Número de muestras de
caracterización de residuos

E-I

3,3

1

E-II

375,1

1

E-III

85,8

1

E-IV

128,7

1

E-V

34,1

1

E-VI

73.7

1

E-VII

8,8

1

Total

709,5

8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Calidad de suelo remanente en las paredes: número mínimo de muestras

Excavación

Pared

Longitud

Número mínimo
de muestras

E-I

EI-1 / EI-2

1,43

1

EI-2 / EI-3

1,86

1

EI-3 / EI-4

1,43

1

EI-4 / EI-1

2,16

1

EII-1 / EII-2

7,70

2

E-II
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Excavación

E-III

E-IV

E-V

E-VI

Pared

Longitud

Número mínimo
de muestras

EII-2 / EII-3

3,56

EII-3 / EII-4

Excavación

Pared

Longitud

Número mínimo
de muestras

1

EVI-7 / EVI-8

7,49

2

11,37

3

EVI-8 / EVI-9

7,67

2

EII-4 / EII-5

4.28

1

EVI-9 / EVI-1

8,09

2

EII-5 / EII-6

7,90

2

EVII-1 / EVII-2

2,00

1

EII-6 / EII-7

6,83

2

EVII-2 / EVII-3

2,00

1

EII-7 / EII-8

6,99

2

EVII-3 / EVII-4

2,00

1

EII-8 / EII-9

2,62

1

EVII-4 / EVII-5

2,00

1

EII-9 / EII-10

5,75

2

EII-10 / EII-11

5,43

2

EII-11 / EII-12

16,20

3

EII-12 / EII-13

2,77

1

EII-13 / EII-14

7,60

2

EII-14 / EII-15

8,30

2

EII-15 / EII-16

7,47

2

EII-16 / EII-17

2,50

EII-17 / EII-18

E-VII

SUMA

79

Tabla 8. Número mínimo de puntos de muestreo de suelo remanente en la base de las excavaciones
Excavación

Área base (m2)

Número de
Muestras

1

E-I

3

1

7,60

2

E-II

341

5

EII-18 / EII-1

5,95

2

E-III

26

1

EIII-1 / EIII-2

4,35

1

E-IV

39

1

EIII-2 / EIII-3

6,08

2

E-V

31

1

EIII-3 / EIII-4

4,35

1

E-VI

134

3

EIII-4 / EIII-1

6,08

2

E-VII

4

1

EIV-1 / EIV-2

6,26

2

Suma

EIV-2 / EIV-3

4,66

1

EIV-3 / EIV-4

6,88

2

EIV-4 / EIV-1

7,69

2

EV-1 / EV-2

9,20

2

EV-2 / EV-3

5,98

2

EV-3 / EV-4

5,13

2

EV-4 / EV-1

4,42

1

EVI-1 / EVI-2

6,60

2

EVI-2 / EVI-3

5,85

2

EVI-3 / EVI-4

6,71

2

EVI-4 / EVI-5

8,36

2

EVI-5 / EVI-6

10,18

3

EVI-6 / EVI-7

2,59

1

13

Fuente: Elaboración propia

5.1 Presupuesto
La estimación económica de la remediación del subsuelo del antiguo Gasómetro situado en Terrassa y relleno
asciende a 215.000 € excluido el IVA.

6. Resumen*
La presente adenda incluye la modificación del Plan de excavación del antiguo Gasómetro localizado en la calle
Pare Font 18 y la calle Gasométre, en el municipio de Terrasa que ha sido requerida como consecuencia de la
modificación de plan de urbanización previsto para la zona.
Debido a esta modificación del Proyecto Urbanístico, donde se han aumentado las zonas sin pavimentar
consideradas inicialmente, se ha requerido reevaluar los escenarios III-B y III-C del ACR presentado en noviembre
de 2019.

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
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Los resultados obtenidos tras la modificación del ACR, muestran un índice de riesgo inadmisible para el escenario
III-B, consistente en la vía de contacto dérmico e ingestión accidental de los suelos por residentes en zonas sin
pavimentar.

Número de proyecto: 60554497

Anexo 1. Figuras

Se propone la excavación adicional de los suelos afectados incluidos en las nuevas zonas sin pavimentar, tras la
cual se llevará a cabo el muestreo de los suelos remanentes. Los valores obtenidos se compararán con los niveles
objetivo calculados para verificar la ausencia de riesgo para la salud humana.
Una vez comprobada la ausencia de riesgo, los huecos de excavación serán rellenados utilizando suelo limpio del
mismo emplazamiento o material de procedencia externa al que se habrá certificado previamente su calidad.
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15

!
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!
(

Edificio

S-3
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MS3

MS1-MS3 Muestras suelo superficial 2012
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EII-17/ EII-18
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9. INFORME DE TAIGUA

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL

INFORME DE TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA SITUADA ENTRE EL CARRER GASÒMETRE I EL CARRER DE GIBERT DE
TERRASSA (PA-GAS004)”. REF.: 200022
1. ANTECEDENTS
El 24 d’abril de 2020, en Pau Millo, Enginyer del cicle de l'aigua de l’Ajuntament de Terrassa, sol·licita via
correu electrònic a en Pere Mora, Cap de l’àrea d’infraestructures i operació de TAIGUA, informe preceptiu
per a l’aprovació definitiva de l’actualització del projecte PA-GAS004, referent a la urbanització de la parcel·la situada entre els carrers Gasòmetre i Gibert de Terrassa.
Amb aquest objecte, el peticionari facilita també fitxer PDF de l’actualització de l’esmentat projecte PAGAS004. Aquest fitxer conté, entre d’altra informació:
• Plànols elaborats per TAIGUA el 26/03/2019 descriptius de la xarxa d’aigua potable existent a la
zona de projecte (pàgines 251 i 252).
• Plànols elaborats per TAIGUA el 30/05/2019 descriptius de la xarxa d’aigua potable projectada,
(pàgina 293), informació tramesa a l’empresa Metrovacesa S.A. en data 11/06/2019.
2. OBJECTE
L’objecte del present és emetre informe, favorable o desfavorable, relatiu al disseny de la nova xarxa
d’aigua potable, per a l’aprovació definitiva de l’actualització del projecte PA-GAS004.
3. AFECTACIONS
Les afectacions al servei d’aigua potable derivades del projecte que s’informa corresponen a la
construcció de nous trams de canonades, o xarxa projectada (línies de major gruix discontínues), i a la
connexió d’aquests amb la xarxa existent (línies de menor gruix i contínues), tal com mostra el següent
plànol:

Tal com s’esmenta als antecedents, el disseny de la nova xarxa i llur connexió a l’existent va ser lliurada
per TAIGUA a Metrovacesa S.A. en data 11/06/2019.
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4. RESOLUCIÓ
Un cop revisada la documentació facilitada i constatant que, el projecte ha incorporat adequadament el
disseny proposat per TAIGUA, i que des de la data de disseny de la nova xarxa no hi ha hagut canvis en
la xarxa existent ni en les bases de disseny del projecte, TAIGUA informa favorablement l’aprovació
definitiva de l’actualització del projecte PA-GAS004.
TAIGUA resta a l’espera de notificació oficial, via correu electrònic a l’Àrea d’Infraestructura i Operacions
de TAIGUA (tecnica@taigua.cat), de l’inici de les obres per part de Metrovacesa, per tal de coordinar la
localització dels serveis existents, supervisar l’execució de la xarxa d’aigua potable i programar els treballs
de connexió a la xarxa existent.
Terrassa, a 6 de maig de 2020.

Adrián Oliva
Cap del Servei de Distribució
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CAPÍTOL 1.

ANTECEDENTS

CAPÍTOL 4.

L’Ajuntament de Terrassa té previst la urbanització de Polígon d'Actuació Carrer Gasòmetre 4, al seu Terme
Municipal dotant-lo d’una infraestructura de telecomunicacions municipal per preveure el pas dels serveis de
telefonia bàsica i telecomunicacions per cable.
El dimensionat de la canalització esdevindrà en funció de les necessitats de Telefónica d’Espanya S.A. i de
l’Ajuntament de Terrassa.
Davant d’aquesta intenció, Localret va rebre l’encàrrec de realitzar el projecte de les obres i instal·lacions
necessàries per facilitar el desplegament d’aquestes xarxes de telecomunicacions.
CAPÍTOL 2.

DADES BÀSIQUES

4.1. Cartografia
Pel que fa a la informació de base d'aquest Projecte, s'ha emprat el Sistema d'Informació Territorial de l’Ajuntament de
Terrassa i s'ha extret el traçat en planta dels futurs carrers.
Sobre aquests plànols s'ha realitzat la definició de la infraestructura a construir.
4.2. Serveis afectats
En el moment de redactar el present projecte no es consideren els serveis soterrats existents de les diferents
companyies, degut a que la seva posició quedarà reflectida en la secció tipus del projecte d’urbanització general.

Objecte

L'objecte del present Projecte és definir les actuacions necessàries per dissenyar una infraestructura de
telecomunicacions municipal a la urbanització Polígon d'Actuació Carrer Gasòmetre 4 a la població de Terrassa.
Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels actuals serveis de telecomunicacions per possibilitar a
totes les parcel·les d’aquesta urbanització el disposar de servei avançat de telecomunicacions.
CAPÍTOL 3.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per possibilitar el servei de
telecomunicacions per cable a totes les parcel·les d’aquesta urbanització, es dissenyarà una infraestructura de
conductes de canalització soterrada.
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les possibles parcel·les a aquesta xarxa, intentant que els
recorreguts siguin els mínims possibles.
Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades al plànol 06, depenent el nombre de conductes així
com els diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos.
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, tensions màximes de
l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament, així com la registrabilitat en els punts d’accés als edificis.
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CAPÍTOL 5.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

5.1. Introducció
Les obres del present projecte consisteixen en la construcció d’una infraestructura subterrània de telecomunicacions
per connectar a totes les parcel·les de la urbanització Polígon d'Actuació Carrer Gasòmetre 4.
La xarxa troncal està constituïda per 2 i 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior en diferents trams, amb una
longitud total de 20 i 143 metres respectivament. En aquesta xarxa es disposaran els pericons de 70 x 140 i 70 x 70
segons criteris de disseny (veure plànols), a una distancia mai superior als 150 metres.
La xarxa d’accés està constituïda per 2, 4 i 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior en diferents trams amb un
total de 8, 8 i 42 metres respectivament. En aquesta xarxa es disposaran els pericons de 70 x 140 i 70 x 70, d’on
partiran els tubs de 125 mm que configuren les escomeses a les parcel·les, i els pedestals de distribució segons
criteris de disseny (veure plànols). Els elements més comuns en la xarxa de comunicacions son:

Nº

Tipus

Dimensions (cm)

10

Pericó de 140

70 x 140 x 100

2

Pericó de 70

70 x 70 x 85

0

Pericó de 40

40 x 40 x 54,5

0

Pedestal d’interconnexió

86 x 44 x 82,6

0

Pedestal distribució

0

Pedestal tipus J

5.2. Excavació i reblert de la rasa
Les rases s'han previst, en funció del número de conductes i la seva ubicació, amb les següents fondàries
respecte la cota de rasant definitiva.

Nº Conductes / Diàmetre
(mm)

Base

Vorera (cm)

Calçada (cm)

2 / 125

2

87

--

4 / 125

2

104

--

6 / 125

2

121

121

10 / 125

4

121

--

12 / 125

4

121

--

59,6 x 27,6 x 91,6
206,5 x 45 x 45
Per últim, es refinaran a mà perquè la rasa tingui l’amplada reglamentària i el fons de la mateixa quedi a cota.
La profunditat d'excavació de les rases s'ha referit a la rasant definitiva de projecte.

En el cas de col·locar elements singulars, es seguiran els criteris de disseny.
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5.3. Construcció del prisma de canalització
Els trams de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada cas segons les
necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre.
La configuració dels prismes de la xarxa troncal en calçada i en vorera, partirà d’una base de formigó HM-20 de
5 cm de gruix i damunt s’hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral i vertical
entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors cada 3 ml de canalització.
Seguidament, es recobriran amb formigó HM-20 fins una altura de 4 cm per damunt de la generatriu superior del
tub mes elevat, formant un dau de formigó.
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície
superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm segons secció i d’acord als plànols, recobrint-los
fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó.
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície
superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra damunt la qual es col·locaran els tubs de
63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes segons la secció i
d’acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt
de la generatriu superior del tub mes elevat
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una base
de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; sobre les quals
es col·locaran els tubs de polietilè segons la secció i d’acord amb els plànols de secció.
Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i disposaran en el seu
interior d’un fil guia lligat a l’obturador.
La situació de la cinta de senyalització i el cobriment vertical teòric en calçada i en vorera queden definits en els
plànols i en el plec de prescripcions tècniques particulars del present projecte.

CAPÍTOL 6.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

6.1. Programa de treballs
El contractista, abans d'iniciar les obres, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra un programa de
treballs a efectuar, així com els plans previsibles de cada part de l'Obra.
6.2. Termini d'execució
El termini d'execució de les obres estarà en funció del projecte global de la urbanització.

5.4. Pericons, cambres i pedestals.
Els pericons de 70x140 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix, les dimensions
lliures seran de 70x140xh cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de
gruix, podent-se construir prefabricats de formigó. Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas,
definides per les necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió
de cables, així com el marc i la tapa corresponent.
Els pericons de 70x70 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix, les dimensions lliures
seran de 70x70xh cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix,
podent-se construir prefabricats de formigó . Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas,
definides per les necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió
de cables, així com el marc i la tapa corresponent.
Els pericons de 40x40 cm es formaran sobre una solera de formigó amb resistència característica fck = 20 N/mm2
de 5 cm de gruix i calçant 5 cm en l’interior del pericó, les dimensions lliures seran de 40x40x44,5 cm i es
recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 5 cm de gruix, podent-se construir
prefabricades de formigó.
Per considerar completament finalitzades les cambres i pericons de 70x70 i 70x140 s’hauran d’identificar
mitjançant el seu codi de projecte retolat en l’interior amb plantilla de retolació.
En l'execució dels pedestals J es tindrà en compte la necessitat d'afegir un segon pedestal per al subministrament
elèctric del pedestal J. A aquest segon pedestal li arribaran dos conductes de 160mm des de la xarxa de baixa
tensió.
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CAPÍTOL 7.

FACTORS ECONÒMICS DE LES OBRES

7.1. Preus unitaris
Els preus unitaris corresponen als Preus de les Unitats d'Obra que és necessari executar per a dur a terme les obres
objecte d'aquest Projecte.
7.2. Pressupost de les obres
El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les diferents Unitats d'Obra, a l'estat
d'amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost, d'aquest Projecte.
El Pressupost d'Execució Material resulta de DINOU MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
(19.053,22.-Euros)
Aquest Pressupost d'Execució Material, s'incrementa amb el 13% en concepte de Despeses Generals, el 6% de
Benefici Industrial, Seguretat i salut, i el 16% en concepte d'IVA, i resulta un Pressupost d'Execució per Contracta
de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS (26.853,61.- Euros).

CAPÍTOL 8.

TERMINI DE GARANTIA

Dins del termini d´1 mes següent al lliurament o realització de les obres, s'aixecarà acta d’acceptació si es troben
en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.
Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’UN (1) any.
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CAPÍTOL 9.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE

DOCUMENT I: MEMÒRIA
Annex 1: Estudi de Seguretat i Salut
Annex 2: Justificació de Preus

CAPÍTOL 10.

OBRA COMPLETA

Es fa constar expressament que les obres definides en aquest Projecte gaudeixen de la condició d'obra completa, en
el sentit de que, una vegada finalitzades, poden ser immediatament emprades per a l'ús públic.
CAPÍTOL 11.

CONCLUSIÓ

Amb la present Memòria i la resta de documents que integren el present Projecte es consideren suficientment
definides les obres projectades.
DOCUMENT II:

PLÀNOLS

Plànol 00.- Plànol de situació de l’àmbit del projecte
Plànol 02.- Planta de traçat de canalització
Plànol 03.- Esquema conjunt de canalitzacions
Plànol 04.- Accés de conductes en elements de registre
Plànol 05.- Geometria dels elements de registre
Plànol 06.- Seccions de canalització
Plànol 10.- Esquema operadors

Barcelona, Març 2007

DOCUMENT III: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DOCUMENT IV: PRESSUPOST
Estat d’Amidaments
Quadre de Preus nº 1
Quadre de Preus nº 2
Pressupost Parcial

Mauro Soto García

Pressupost General

Arquitecte
LOCALRET, SA

Ramon Pastor Rodríguez
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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LOCALRET, SA

NOTA IMPORTANT: Segons consulta de l'Ajuntament de Terrassa a Localret del maig de 2021, finalment només
seran necessaris 4 tritubs de 40.
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CAPÍTOL 1.

OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 2.

L’actuació preventiva eficaç respecte als riscos, solament pot efectuar-se mitjançant planificació, posta en pràctica,
seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les diferents fases del procés constructiu.
En aquest Estudi de seguretat s’analitzen, a priori, els riscos i les mesures de Prevenció corresponents amb el
objecte d’integrar la Prevenció en el mateix, estudiant tant els riscos d’accidents i malalties professionals com els
riscos de danys a tercers.
En funció del nombre d’operaris es determinaran els serveis d’higiene personal, els vestuaris, etc.
Donada la importància de la formació del personal en els temes de Seguretat i Salut, s’han de programar xerrades
didàctiques sobre riscos existents i formes d’evitar-los.
També quedaran reflectits en l‘Estudi les mesures adoptades amb relació a la Medicina preventiva i primers auxilis
als possibles accidentats.
S’indicarà així mateix la necessitat de posar en lloc visible, tal com oficines, vestuaris i magatzem, les direccions i
telèfons d’urgència (Centres Assistencials, ambulàncies, bombers, etc.)

DADES GENERALS DE L’OBRA

2.1. Promotor
Ajuntament de Terrassa.
2.2. Direcció Facultativa
Localret, SA
2.3. Denominació
El projecte defineix les actuacions necessàries per construir una infraestructura de telecomunicacions per a la
instal·lació de xarxes de telecomunicacions i equips per l’ús de TELEFÓNICA i altres possibles operadors i
gestionats per l’Ajuntament de Terrassa.
2.4. Situació i descripció
L’objecte del present projecte és definir el traçat i el dimensionat de les canalitzacions subterrànies i pericons de
pas que donen accés a les parcel·les de la urbanització Polígon d'Actuació Carrer Gasòmetre 4.
Aquest Estudi de Seguretat dóna les pautes per a realitzar l’obra atenent a la seguretat dels treballadors.
2.5. Pressupost
L’import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de QUATRE-CENTS
SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS (476,33. - Euros) sense IVA.
2.6. Interferències i serveis afectats
El contractista tindrà que verificar a l’inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte.
2.7. Unitats constructives que componen l’obra
•

Enderrocs i moviments de terres

•

Canalitzacions

•

Cambres de registre i pericons

•

Construcció de cambres de registre

•

Paviments

•

Senyalització i pintura

•

Jardineria, rec i mobiliari urbà

•

Obres auxiliars
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2.8. Serveis auxiliars i maquinària en obra
•

Barraca vestuari

•

Barraca magatzem petit material

•

Compressor

•

Formigonera

•

Dúmper obra

•

Retroexcavadora

•

Servei contenidors

•

Compactadora

•

Altres.....

2.9. Legislació vigent
Durant la realització de les obres es compliran totes les normes legals reglamentàries en vigor.

TERRASSA
PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
A LA URBANITZACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ CARRER GASÒMETRE 4

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - 4

Localret Societat Anònima

CAPÍTOL 3.

S’efectuarà l’esgotament immediat de les aigües que afloren a l’interior de les rases per evitar que s’alteri
l’estabilitat dels talussos.
Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar a començar de nou.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

3.1. Riscos professionals i la seva prevenció

Proteccions col·lectives

3.1.1. Excavació en rasa
Riscos
•

Despreniment de terres.

•

Caiguda de personal al mateix nivell.

•

Caigudes de persones a l’interior de la rasa.

•

Atropellament de persones mitjançant maquinària.

•

Els derivats per interferències amb conduccions soterrades (aigua, corrent elèctrica, gas, sanejament, etc.).

•

Inundació.

•

Cops i caigudes.

•

Caigudes d’objectes.

•

Altres...

Mesures preventives
El personal que ha de treballar a l’interior de les rases ha de conèixer els riscos als que està sotmès.
La Direcció Tècnica decidirà el tipus d’entibació de cada rasa, en funció de la profunditat, el tipus de terreny i el
tipus de rasa.
Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.
L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, fixada a la vorera superior de la rasa i ha de
estar recolzada sobre una superfície sòlida de repartició de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m la vorera de
la rasa.
Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 m (com norma general) de la
vorera d’una rasa.
Si els treballs requereixen il·luminació, s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb pressa de terra, en les que
s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric general de l’obra.
Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llànties s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran
proveïts de reixeta protectora i de carcasa-mànec aïllades elèctricament.
En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió minuciosa i detallada
abans de tornar a començar els treballs.
Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin rebre empentes
exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per vehicles, i en especial si en la
proximitat s’estableixen treballs amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària
per al moviment de terres.
Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, s’executaran
subjectes amb el cinturó de seguretat lligat a “punts forts” ubicats a l’exterior de les rases.

•

Baranes metàl·liques.

•

Senyalització amb cinta per a profunditats menors a 2 m.

•

No acopiar a menys de 2 m de la vorera de l’excavació.

•

Revisió dels talussos.

•

Entibació i arriostrament.

•

Revisió dels apuntalaments.

•

Desviament de les instal·lacions efectuades.

•

Formació correcta de talussos.

•

Instal·lació de passos sobre les rases.

•

Els productes de l’excavació s’acopiaran a un únic lloc de la rasa.

•

Col·locació d’escales portàtils, separades com a màxim 30 m.

•

Ordre i neteja de l’entorn.

•

Ordre i neteja de vials.

•

L’alimentació de les llànties portàtils es realitzarà amb una tensió de 24 V.

Proteccions individuals
Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.
•

Casc de polietilé.

•

Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.

•

Ulleres protectores.

•

Cinturó de seguretat.

•

Guants de cuir.

•

Botes de seguretat de cuir o lona.
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•

Botes de seguretat de goma.

•

Roba de treball.

•

Vestits per ambientes humits o plujosos.

•

Protectors auditius.

3.1.3. Formigonat
Riscos professionals

3.1.2. Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics
Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)

•

Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell.

•

Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell.

•

Caiguda de persones i/o objectes al buit.

•

Lesions per trencament de les barres o punters del forat.

•

Enfonsament d’encofrats.

•

Riscos derivats de la realització de treballs en ambients polsegosos.

•

Ferides punxants en mans.

•

Lesions per trencament de les mànegues.

•

Trepitjades sobre superfícies de trànsit.

•

Lesions per treballs exposats al soroll elevat

•

Les derivades de treballs sobre terres humits i mullats.

•

Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.

•

Contactes amb el formigó en els ulls.

•

Sobre esforços.

•

Fallida en les entibacions.

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)

•

Moviment de terres.

Es recomana no realitzar treballs al voltant d’un martell pneumàtic en funcionament a distancies inferiors a 5 m.
Queda prohibida la situació d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumàtic en funcionament.
Els empiulaments i les mànegues a pressió dels martells pneumàtics es revisaran a l’inici de cada període de
trencament.
Es procurarà que els treballs s’efectuen a sotavent.
El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de l’eina, de la correcta execució dels treballs i
dels riscos propis de la màquina.
Queda prohibit abandonar del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressió.
Es tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la presència de conduccions elèctriques, gas o aigua.
Queda prohibit la utilització de martells trencadors dins del radi d’acció de la maquinària pel moviment de terres o
excavacions.

•

Les derivades de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.

•

Atrapaments.

•

Atropellaments per maquinaria.

•

Vibracions per l’ús d’agulles vibrants.

•

Soroll ambiental.

•

Electrocució. Contactes elèctrics.

Peces de protecció personal (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)
•

Guants de pell encoixinats.

•

Cinturó i munyequeres anti-vibratòries.

•

Davantal i polaines de pell.

•

Protectors auditius.

Mesures preventives
Respecte a la forma de posar en obra i abocament del formigó.
Abocaments directes per canaleta
S’instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, per evitar bolcats.
Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general) de la vora de
l’excavació.
Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
S’instal·laran baranes sòlides a les vores de l’excavació protegint el treball.
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S’instal·larà un cable de seguretat agafat a punts sòlids, on s’enganxaran els mosquetons dels cinturons de
seguretat en les feines amb risc de caiguda des d’altura.
La maniobra de l’abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no es realitzin maniobres insegures.

Abocament mitjançant cuba
Es prohibeix carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que la suporta.
Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell màxim de capacitat
de la cuba per a no sobrepassar la càrrega admissible.
L’obertura de la cuba per a l’abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca que fa aquest servei, amb
les mans protegides amb guants impermeables.
La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment intel·ligible per l’operador de la
grua o mitjançant telèfon autònom.
Abocament de formigó mitjançant bombeig
L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
La canonada de la bomba i formigonat es recolzarà sobre cavallets. Arriostrant-se les parts susceptibles de
moviment.
La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim de dos operaris a la vegada, per a evitar les
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.
Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), s’establirà un camí de
fustes segur sobre els que arrepenjar-se els operaris que governen l’abocament amb la mànega.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari
especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobre pressions” internes.
Abans d’iniciar el bombeig de formigó s’haurà de preparar el conducte (engreixar les canonades) enviant masses
de morter de dosificació, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.
És imprescindible evitar “atoraments” o “taps” interns de formigó: procurant evitar els colzes de radi reduït.
Desprès d’acabar el bombeig, es rentarà i netejarà l’interior de les canonades d’impulsió de formigó.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “xarxeta” de recollida a la sortida de la
mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà
la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.
Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, apartantse del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Mesures preventives durant l’abocament
Formigonat de fonaments
Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de terres.
Abans de l’inici de l’abocament, el responsable de treballs, revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions, si
és que existeixen.
Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessants.
Es mantindrà una neteja acurada. S’eliminaran abans de l’abocament del formigó puntes, restes de fusta, rodons i
fil ferros.
S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre rases a formigonar, formades per un mínim de tres
fustes treballats (60 cm d’amplada).
S’establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons (60 cm), sobre les rases per a facilitar el
pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a l’abocament.
S’establiran a una distància mínima de 2 m (com norma general) forts topes al final del recorregut, pels vehicles
que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigó (dúmper, camió formigonera, ...).

Proteccions col·lectives
•

Topes final de recorregut de vehicles (dúmper, camió formigonera).

•

Escales portàtils reglamentaries.

•

Visera de protecció contra caigudes d’objectes.

•

Ordre i neteja.

•

Pressa de terra de les màquines.

•

Passarel·les de fusta de 0.60 m d’amplada.

•

Manteniment adequat de la maquinària.

Proteccions individuals
Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.
•

Casc.

•

Botes d’aigua, classe III, de canya alta.

•

Guants de goma

•

Ulleres contra la protecció de partícules.

•

Vestit d’aigua de color groc.

3.1.4. Senyalització
Riscos professionals
•

Atropellaments per maquinària i vehicles.

•

Atrapaments.

•

Bolcats i col·lisions

•

Caiguda de persones a diferent nivell.

•

Caiguda d’objectes.

•

Talls i cops amb i contra objectes.
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Prevenció dels riscos professionals
Atropellament per maquinària i vehicles
Dins del conjunt de causes per les que es produeixen accidents per circulació de vehicles, son causes primordials
en aquest tipus d’obres de senyalització defectuosa i les maniobres de marxa enrera.
Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de senyalització a utilitzar en cada cas
i les instruccions donades en les Normes de Senyalització de la Direcció General de Carreteres del M.O.P.U..
No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al conductor prendre
les mesures o realitzar les maniobres necessàries amb comoditat.
No deurà recarregar-se l’atenció del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui evident.
Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc de repetir una mateixa senyal de
perill.
En un mateix pal no es podrà posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les que estarà a un
metre del sòl.
S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una placa rectangular sota de les
senyals de direcció prohibida i direcció obligatòria en calçades divergents, que puguin col·locar-se sobre un pal, a
la mateixa alçada.
A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en una placa
rectangular sota la senyal. Tota senyal o baliça haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada pel
criteri de que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les mesures a
prendre. Aquesta distància deurà estar lliure d’altres senyals. Però quan una senyal o baliça pressuposi que ja
s’han executat les maniobres indicades en altre senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la baliça, la
distància necessària per executar la maniobra.
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”.
- Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa de “Obres” deurà estar com a mínim a 150 m i com a màxim a 250 m de la tanca en funció de la visibilitat
del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals complementàries que es precisi col·locar entre senyal i
senyal.
Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estarà entre 80 i 100 cm del sol i tindran
una longitud mínima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46 cm i dues blanques de 17 cm. Les
tanques de major longitud es formaran adient els elements com el descrit anteriorment, que es consideren
necessaris.
Deurà procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col·locat quan les obres hagin acabat
estiguin suspeses, inclòs per períodes curts sense que quedin obstacles a la calçada.
Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, segons les circumstàncies, els
següents elements:
-

Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins la detenció total si calgués.
La primera senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”.
Avís del règim de circulació en la zona afectada.
Delimitació longitudinal de la zona ocupada.

El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de les condicions normals
de seguretat.
Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís regular el tràfic mitjançant operaris
proveïts dels elements necessaris, o bé per medi de semàfors, cas en el que s’ha d’advertir la seva presència.
S’advertirà de l’existència de semàfors utilitzant la placa complementària corresponent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà convenir indicar la desviació del
obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45º i prenent en planta una alineació recta

l’angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major sigui la velocitat possible o prèviament
senyalada en el tram.
Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons, taulons o be piles de
material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibició de que els bidons estiguin plens de qualsevol material i
d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.
En lo referent a la visibilitat nocturna:
Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflexants.
Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran vermelles fixes en el sentit de la marxa i
grogues fixes o intermitents en el contrari. També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el
centre de la calçada amb circulació per ambdós costats.
En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les tanques tindran reflexants
en les bandes vermelles.
Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants verticals, de 10 cm d’espesor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
Atrapaments
L’operari que manipuli el compactador manual, deurà anar proveït de botes de seguretat amb puntera reforçada,
guants de pell i cinturó antivibratori.
Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al corp.
Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es trobaran perfectament il·luminats.
Abans de procedir a la preparació i/o muntatge d’una màquina deurà ser aïllada elèctricament i mecànicament.
Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumàtic, s’accionarà el dispositiu de seguretat.
Quan es manegi la rotaflex, esta deurà estar dotada de carcassa superior de protecció del disc així com de
protecció inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que al deixar d’apretar-lo resta la
màquina desconnectada.
En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin ajustes o s’efectuen reparacions, s’ha
de desconnectar el circuit elèctric, per a que no hagi possibilitat de posar–les en marxa involuntàriament. Mai es
deuen deixar funcionant les eines elèctriques portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol,
bastides, etc., deuen desconnectar-se. Quan es passi una eina elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer
sempre a màquina parada i al ser possible posada en marxa involuntàriament.
Quan es tracti d’alçar material mitjançant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir la càrrega. Deurem
assegurar-nos que els capçals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats deuen descansar sobre una base
ferma i anivellada, adequada per a suportar la càrrega. L’operari que manipuli el gat ha d’assegurar-se
de que no es puguin bolcar i de que està alineat amb el moviment vertical de la càrrega.
Després d’alçar la càrrega, col·locarà calços i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen lubricar
freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la humitat i els cops, verificant-los
amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la
xifra en Kg de càrrega màxima admissible.
En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre calços, procurant no trepitjar
els cables al dipositar la càrrega. Es comprovarà l‘estabilitat de la càrrega en el sol, afluixant un mica els cables.
Quan la càrrega pugui rodar, s’utilitzaran calços l’espessor dels quals sigui 1/10 el diàmetre de la càrrega.
Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués obrir-les per refrigerarlo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci les funcions de tapes e impedeixi en tot moment el contacte
amb els òrgans mòbils.
A l’hora d’emmagatzemar materials es triarà la zona correcta així com la situació dels objectes dins de la mateixa.
Els materials s’apilaran correctament quan l’ emmagatzematge sigui exterior. A la hora de delimitar el camp de
protecció adequat i la forma d’apilament es valoraran les possibles influencies de dels agents atmosfèrics.
Bolcats i col·lisions
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Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaució, essent auxiliats per les
senyals d’un membre de l’obra.
Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, així com la senyalització de l’obra
en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de l’obra es faran sense brusquetats anunciant amb antelació les
mateixes i auxiliant-se del personal de l’obra. La velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega
transportada, la visibilitat i les condicions del terreny. Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest
realitzi alguna maniobra.
Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximarà a una distància màxima d’un metre,
garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia autorització del responsable de l’obra.
La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte emergències. Abans de donar marxa
enrera, el conductor comprovarà que la zona està lliure i que les llums i l’avisador acústic entrin en funcionament.
Els vehicles deuen ser conduïts amb gran prudència en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadís
o que comporten altres perills, al llarg de les rases o talussos en marxa enrera.
En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat deuen baixar-se les rampes d’esquena a la marxa,
lentament, evitant parades brusques.
Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en terrenys secs i
el 20% en terrenys humits.
La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un operari qualificat en possessió del
permís de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i es revisaran desprès del pas sobre fangals. El conductor
es trobarà protegit mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de seguretat d’amarre al propi vehicle.
Caigudes de persones a diferent nivell
Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat havent-lo fixat prèviament a un
element rígid de l’estructura.
Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per part dels
treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’un home que caigui des de la màxima alçada possible i
seran lo suficientment flexibles per retenir l’accidentat fent una bossa. No tindran parts dures que puguin lesionar
l’operari. La seva superfície serà l’adequada no deixant espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La
col·locació i el desmunt de les xarxes entranya un elevat risc, per això la realitzaran operaris experts que coneguin
perfectament els sistemes d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col·locat el cinturó de
seguretat.
Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixació i la localització dels ancoratges.
Caiguda d’objectes
Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota càrregues suspeses. Els operaris
evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de la grua, ni sota càrregues suspeses per l’aparell d’elevació o els
seus útils auxiliars.
S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influència dels agents atmosfèrics quan el
seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.
Es preceptiu l’ús dels casc de seguretat dins del recinte de treball.

3.1.5. Demolicions
Riscos
•

Atrapaments.

•

Contactes amb línies elèctriques.

•

Cops amb materials.

•

Pols.

•

Soroll.

•

Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives
Amb braç enderrocador acoblat a la màquina retroexcavadora:
Sempre existirà espai lateral i posterior per maniobres i sortida en cas de fugida per despreniment.
Aquest mètode s’utilitza en elements aïllats. El cas de que fora agrupat, mitjançant independització es separa fins
deixar-lo aïllat.
No s’utilitzarà el braç mecànic o pala per portar operaris als llocs de l’enderroc.
Es controlarà la caiguda de materials que per la seva forma o pes poguessin arribar més lluny del que permeti la
seva caiguda lliure.
Es vigilarà l’existència de cables aeris en esteses elèctriques; es respectaran distàncies de seguretat en la seva
proximitat, s’indicaran per la Companyia elèctrica segons el voltatge, però en casos generals es mantindrà una
separació mínima de 5 m.
No s’enderrocaran parts o zones grans que poguessin arrossegar la resta; es controlarà la seva caiguda i
l’estabilitat de la resta de l’estructura.
La distància de seguretat perimetral a l’objecte a enderrocar, augmentarà considerablement respecte de les
formes manuals d’enderroc.
La màquina podrà circular per damunt de les escombraries; en qualsevol cas s’assegurarà de la no existència de
buidat sota les escombraries.
No s’empentarà l’estructura, procedint-se sempre en direcció vertical (amunt - avall).
La màquina utilitzada deu tenir les proteccions adequades en quant a la seguretat de la mateixa i de l’operari.
Mai estarà la màxima a menys de 0.5 m d’alçada de l’objecte a enderrocar, o 5 metres.
Amb martell trencador hidràulic acoblat a la màquina retroexcavadora:
S’aplicarà generalment l’apartat anterior, en particular:
S’anirà en compte molt especialment la trencada per no projectar restes en la proximitat.
Degut a la gran energia mecànica transmesa, es vigilarà la trencada fràgil ràpida de formigó, tenint en compte la
resta de l’estructura i la seva repercussió per la descàrrega o distensió ràpida o instantània.
Es vigilarà la repercussió de la vibració en les estructures veïnes.
Proteccions generals
Senyalització exterior delimitant els accessos e indicant les zones prohibides per a personal aliè a l’obra. Les
senyals seran ben visibles i fàcilment intel·ligibles, estant en llocs adequats; quan existeixi dificultat per la manca
de il·luminació per la seva lectura, es posaran senyals lluminoses.
S’indicaran clarament les zones d’accés amb cartells indicadors dels requisits per entrar a l’obra.
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No es permetrà el pas a les obres o personal aliè a les mateixes. Per accedir s’obligarà a complir les mesures de
seguretat i protecció requerides, i s’avisarà al personal per que cessin els treballs fins que les persones estiguin
fora de perill.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques, bastides, amb proteccions, o elements que impedeixin el pas, així
com elements que impedeixin la caiguda d’objectes a l’exterior.
Les indicacions lluminoses disposaran d’elements de protecció que impedeixin l’electrocució per descàrrega
elèctrica, be utilitzant tensions màximes de 24 V o per tenir proteccions a terra i algú interruptor diferencial d’alta
sensibilitat.
La il·luminació serà l’adequada, tant a l’exterior com a l’interior, quan es realitzin treballs nocturns o diürns en
zones fosques.
Quan existeixi perill de despreniment a l’exterior de parts de l’estructura i les proteccions no siguin suficients, es
procedirà a tallar el trànsit de vehicles i persones.
La pols produïda durant l’execució de l’enderroc i durant la càrrega, ha de ser eliminada al màxim mitjançant rec
amb aigua, de tal manera que ha d’estar contínuament regant-se la zona on es produeix pols en la càrrega. S’ha
de vigilar en el rec la excessiva acumulació d’aigua per no produir humitats o modificacions en el sol per canvi
d’humitat.
La pols és un dels elements més contaminants que es produeixen en l’enderroc, amb uns efectes molt nocius
sobre la salut del treballador, produint malalties de tipus al·lèrgic i respiratòries (pneumoconiòsis). Quan en la zona
de treball es produeixen en excés i no es possible la seva total eliminació, s’utilitzen màscares (Normes Tècniques
Reglamentàries BOE 216 9-IX-75).
El ciment com pols que és, s’absorbeix per inhalació produint reaccions de tipus al·lèrgic, inflamacions de la pell,
conjuntivitis.
El soroll és causat per l’ús de eines i maquinària en el procés d’enderroc i càrrega. Es produeix de forma
instantània per percussió i uniformement per rotació o percussió continuada, els elements que major soroll
produeixen son els martells trencadors, compressors, motoserres i maquinària en general.
El límit permissible sonor que no danya l’oïda és de 75 dB, hi ha que tenir en compte que el dany es major quan hi
ha discontinuïtat i forta intensitat que quan hi ha continuïtat i menys intensitat; l’oïda s’adapta al nivell sonor on es
troba quan aquest és uniforme.
Els efectes produïts a l’organisme son de tipus reflex i passatgers (brunzide de oïdes, atordiment, fatiga, etc.),
posteriorment trastorns psíquics, neuràlgies, vertigen i irritabilitat, amb alteracions de conducta, també es pot
produir sordesa irreversible.
La forma d’esmorteir el soroll o eliminar-lo, és disminuir la seva intensitat on es produeix amb equips adequats
insonoritzats i protegint-se el treballador amb cascs protectors. Es tindrà especial cura en les zones pròximes a
hotels, hospitals, habitatges i col·legis.
Les vibracions produïdes al voltants de determinades eines o vehicles, així com moviments brusques verticals i
laterals, provoquen lesions corporals especialment en la columna vertebral i aparell digestiu.
La protecció és mitjançant cinturons de protecció especial de gran alçada, per no comprimir i subjectar el cos.
El treball simultani a nivells diferents i superposats s’ha de prohibir, si no s’han pres prèviament les mesures
adequades de protecció que evitin la caiguda d’objectes llançats des de nivell superior. Les proteccions seran amb
viseres, lones, malles o xapes.
Proteccions individuals

•

Mono i roba adequada.

•

Guants.

•

Calçat de seguretat.

•

Cinturó de seguretat.

•

Cinturó antivibratori.

•

Elements especials.

3.1.6. Col·locació de marc i tapa
Riscos
•

Cops en les mans

•

Atrapaments de peus.

•

Talls

•

Sobre esforços

•

Caigudes al mateix o diferent nivell.

•

Caigudes de peces.

Mesures preventives
Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.
Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haurà de treballar amb el cinturó de seguretat subjecte a un punt
ferm i sòlid.
La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres d’instal·lació.
S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per la seva correcta instal·lació.
Proteccions individuals

•

Casc.

•

Casc.

•

Ulleres i pantalla protectora.

•

Guants.

•

Casc pel soroll.

•

Roba de treball.

•

Màscares de seguretat.

•

Botes de seguretat.
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•

Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.

3.1.7. Pavimentació
3.1.9. Riscos d’incendi

Riscos

•

En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal·lacions elèctriques, barracons, etc.

•

Els derivats del treball a altes temperatures.

•

Els derivats de la inhalació de vapors asfàltics

•

Sobreesforços.

3.2. Riscos de danys a tercers i prevenció

•

Caigudes al mateix o distint nivell.

•

Interferències amb línies aèries, elèctriques, telefòniques, etc.

•

Cremadures

•

Interferències amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, línia elèctrica, línia telefònica, gas, etc.

•

Atropellaments per maquinària.

•

Derivats de la intromissió descontrol·lada de persones en l’obra, durant les hores de treball o descans.

•

Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de l’obra.

•

Col·lisions en els enllaços amb carretera o camins existents.

•

Caiguda d’objectes sobre persones.

•

Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.

Mesures preventives
La maniobra d’abocament del producte asfàltic es realitzarà sota les ordres de personal especialitzat.
Es prohibeix la estada d’operaris davant de la màquina compactadora.
L’encarregat recordarà al personal de treball els riscs propis de treballar amb substàncies calentes.
Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.
Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haurà de treballar amb cinturó de seguretat subjecte a un
punt ferm i sòlid.
La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres d’instal·lació.
S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per a la seva instal·lació
Proteccions individuals
•

Casc.

•

Guants.

•

Roba de treball.

•

Davantal de pell.

•

Botes de seguretat.

3.1.8. Riscos produïts per agents atmosfèrics
•

Per efecte mecànics del vent.

•

Per tormentes amb aparells elèctrics.

Mesures preventives
Abans de començar els treballs s’haurà de conèixer els serveis públics que puguin resultar afectats, tals com:
aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.
Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de realitzar passos alternatius i
desviaments provisionals.
Es precís adoptar les mesures necessàries per aïllar dintre el recinte de l’obra aquells riscs que poguessin afectar
a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.
Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es presentarà interès
especial en els següents punts:
S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels plànols constructius de la mateixa,
localitzant també en els plànols les canalitzacions enterrades d’altres serveis que poguessin quedar afectats.
Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada.
Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en servei.
No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells advertint del perill, a més de la
protecció corresponent.
Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar
càrregues.
Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d’una correcta
connexió a terra.
Els cables o mànegues d’alimentació elèctrica utilitzades en aquests treballs, estaran perfectament aïllades i
s’evitarà que hi hagi embrancaments.
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En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l’obra es retirarà més enllà de la distància de
seguretat senyalada i no es permetrà apropar-se a ningú que no sigui del personal de la companyia instal·ladora.
En referència a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a identificació i
senyalització indicades en les conduccions de gas.
Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0.50m de la canonada en servei.
Per sota d’aquesta cota s’utilitzarà la pala manual.
Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de l’excavació sigui superior a la situació de la
conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexió en trams de excessiva longitud, es
protegirà i senyalarà convenientment per evitar que sigui malmesa per maquinaria, eines, etc.
Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de l’instal·lació en servei si no es amb
l’autorització de la companyia instal·ladora.
No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar
càrregues.
En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la companyia instal·ladora.
En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de ser
immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per la seva proximitat
pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veïns, s’avisaria als propietaris com a mesura de precaució del
possible risc.
Immediatament es comunicarà a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o retirar l’ ingeni.
Es tindrà en compte si en les proximitats de l’obra tenim molt de tràfic i si aquest es de camions o vehicles pesats,
ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que solen donar molts problemes son les
d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.
Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes a edificis, podent veures afectat
d’alguna manera en la realització dels treballs, uns cops per vibracions de la maquinaria que utilitzarem, altres de
més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat.
Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la probabilitat de
enderroc parcial o total es major. Abans de començar els treballs seria molt interessant disposar d’informació de la
construcció dels edificis veïns. Normalment quan es tracti d’edificis de construcció antiga serà necessari procedir a
la realització d’apuntalaments de façanes, i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fisures,
que ens avisin d’un possible desplaçament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes.
Proteccions col·lectives
•

Desviament de la línies que interfereixin amb l’ obra.

•

Senyalització de l’ existència del risc.

•

Vallat del solar.

•

Senyalització dels accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa, col·locant
en el seu cas els creixements necessaris.

•

Instal·lació de balles de limitació i protecció, cintes de balissaments, etc.

3.3. Medis auxiliars, riscos i la seva prevenció
3.3.1. Instal·lacions elèctriques

Riscs professionals
•

Contactes elèctrics directes.

•

Contactes elèctrics indirectes.

• Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte càlcul de la
instal·lació).
•

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció

•

Mal comportament de les tomes de terra.

•

Caigudes al mateix nivell.

•

Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives
Per als cables
El calibre o secció serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció del càlcul realitzat
per la maquinaria i il·luminació prevista.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.
L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà enterrada mitjançant mànega antihumitat. Es senyalitzarà el
“pas del cable” mitjançant un recobriment permanent de taulons que tindran per objecte el de protegir mitjançant el
repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa, serà
entre 40 i 50 cm, el cable anirà a més protegit en l’interior d’un tub rígid.
Els embrancaments entre mànegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantindre’ls en el terra.
Els embrancaments provisionals entre mànegues, s’executarà mitjançant connexions normalitzades, estanques i
antihumitat.
Els embrancaments definitius s’executaran mitjançant caixes d’embrancaments normalitzades, estanques de
seguretat.
Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per el terra, però
arrambades als paraments verticals.
Les mànegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjançant connexions normalitzades, estanques i
antihumitat o fundes aïllants termorretràctils.
Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cèrcols, per evitar
ensopegar amb les mànegues allargadores.
Considerar que hi haurà en algun moment de la obra multitud de “portàtils”.
Per els interruptors
S’ajustarà expressament, als especificats en el reglament Electrònic de Baixa Tensió.
Els interruptors s’instal·laran en l’interior de les caixes normalitzades, proveïes de porta d’entrada amb tanca de
seguretat.
Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals estables.
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La zona de pas de l’obra estarà permanentment il·luminades evitant racons foscos.
Per els quadres elèctrics
Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons norma UNE20324).
Tot i ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres com a protecció
addicional.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de pedestals estables.
Els quadres elèctrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.
Per a les preses d’energia
Les preses de corrent dels quadres s’efectuarà dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-eïna.
La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per evitar els contactes elèctrics directes.
Per la protecció dels circuits
Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució i
d’alimentació a totes les màquines, aparells i eines de funcionament elèctric.
Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.
L’instal·lació de l’enllumenat general, per les instal·lacions provisionals d’obra i de primers auxilis i més casetes,
estaran protegides per interruptors automàtics magnetotèrmics.
Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.
Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.
Preses de terra
El transformador de l’obra serà dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les normes pròpies de
la companyia elèctrica subministradora en la zona.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra.
El neutre de l’instal·lació estarà posada a terra.
La presa de terra s’efectuarà per la pica o placa de cada quadre general.
El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix expressament
utilitzar-lo per a altres fins.
La presa de terra de les màquines i eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s’efectuarà mitjançant fil
neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general de l’obra.
Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i eficàcia sigui
la requerida per a l’instal·lació.
Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.
Instal·lació de l’enllumenat
La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
L’enllumenament general dels treballs es farà mitjançant projectors ubicats sobre pedestals ferms.
L’enllumenament mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta dotada de ganxo per penjar a
la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24V.
L’energia elèctrica que ha de subministrar a les llànties portàtils o fixes, segons els casos, per l’enllumenat de les
feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servirà per un transformador de corrent que la redueixi a 24V.
L’enllumenat de les feines es situarà a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superfície de recolzament dels
operaris en el lloc de treball.

En el manteniment i reparació de l’instal·lació elèctrica
Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en el que es detecti una
fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió elèctrica.
La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.
Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació es desconnectarà la màquina
de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell visible, on es pugui llegir:
“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.
L’ampliació o modificació de línies, quadres i aïllaments assimilables sols el realitzaran electricistes.
Mides generals de protecció
Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a norma general, mesurats
perpendicularment des de la vora de l’excavació, camí intern, carretera, etc.
Els quadres elèctrics no s’instal·laran en les rampes d’accés al fons de l’excavació, poden ser arrancats per la
maquinaria o camins i provocar accidents.
Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció addicional, es taparan amb viseres contra la pluja.
Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de clau).
No es permet l’ús de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces fusibles
normalitzades” adequades a cada ús.
Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble aïllament), o aïllants
pel propi material constitutiu.

Proteccions individuals
•

La roba de protecció personal estaran homologades per la C.E.

•

Casc de polietilè per riscs elèctrics.

•

Roba de treball.

•

Botes aïllants de l’electricitat.

•

Guants aïllants de l’electricitat.

•

Plantilles anti claus.

•

Cinturó de seguretat.

•

Roba impermeable per ambients plujosos.

•

Banqueta aïllant de l’electricitat.

•

Comprovadors de tensió.

•

Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.
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3.4. Maquinaria auxiliar, riscos i la seva previsió

•

Electrocució.

Protegir el lloc de treball amb mitjans de classe col·lectiva si es possible, millor que confiar en els mitjans de
protecció personals.
Col·locació adequada de la màquina quan no treballi.
Control dels diferents elements en que es componen (segons sigui elèctric o per aire)
Connexió a terra (en el cas dels martells elèctrics).
Normes per a operaris que la utilitzin i que pugui afectar als altres.

•

Atrapament amb parts mòbils

Proteccions col·lectives

•

Projecció o bolcats al canviar la màquina de emplaçament.

•

Ambient amb pols.

3.4.1. Formigonera
Riscos professionals

Mides preventives
Col·locar la màquina en un lloc que no doni lloc a qualsevol altre canvi i a més no ocasioni bolcats o
desplaçaments involuntaris.
Connexió a terra.
Transmissió protegida.
Normes d’ús correctes per a qui l’utilitzi o mantingui.
Manteniment de la zona a ubicar la màquina.
Normes per a operaris que la utilitzin i que pugui afectar als altres.
Proteccions personals
•

Casc.

•

Ulleres antipartícules.

•

Guants de goma.

•

Botes amb puntera i plantilla de seguretat.

•

Roba d’aigua.

3.4.2. Martell Picador
Riscos professionals
•

Lesions per sorolls.

•

Lesions per vibracions i percusions.

•

Projecció de partícules.

•

Cops per vàries causes en el cos en general.

•

Electrocució.

Mides preventives

•

Ballat de la zona per on caiguin la runa.

•

Xarxes segons els casos.

•

Barana segons els casos.

Proteccions personals
•

Protector acústic o taps.

•

Casc.

•

Cinturó antivibratori.

•

Ulleres antipartícules.

•

Guants de cuir.

•

Botes amb puntera i plantilla de seguretat.

•

Cinturó de seguretat on sigui necessari.

•

Màscara antipols.

3.4.3. Compressor
Riscs professionals
•

Bolcat.

•

Atrapament de persones.

•

Caigudes per terraplens.

•

Caigudes durant el transport en suspensió.

•

Soroll.

•

Ruptura de la mànega de pressió.
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•

Les derivades de la emanació de gasos tòxics del motor.

S’han d’utilitzar els protector auditius.
Protectors personals

Mesures Preventives
El compressor es col·locarà de forma que no ocasioni atmósferes contaminants o sorolloses per als treballadors.
Es procurarà posar apartats dels martells per disminuir el soroll global i no esposaran mai a prop de rases o pous.
El transport en suspensió es farà utilitzant el esllingat a quatre punts del compressor.
El compressor quedarà estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal, anivellat respecte a la
horitzontal, amb les rodes subjectes amb topalls antilliscants. Si la llança no té rodes o pivot d’anivellació
s’adaptarà un suplement ferm i segur.
Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” per a disminuir la contaminació acústica.
Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre tancades en previsió de possibles atrapaments o
sorolls.
Les operacions de reposament de combustible es realitzaran amb el motor parat, en previsió d’incendis i
explosions.
Les mànegues que s’utilitzin estaran sempre en perfetes condicions d’us, es a dir sense talls o desgasts.
L’encarregat controlarà l’estat de les mànegues.
Els mecanismes de connexió de les mànegues seran ràcors de pressió segons càlcul. Queda prohibida la seva
connexió a qualsevol altre element.
Les màquines estaran en llocs visibles, queda prohibit recobrir-les amb objectes, runes, etc.
Proteccions personals
•

Casc

•

Protector acústic o taps

•

Guants

•

Botes amb puntera i plantilles de seguretat

Cops.

•

Enganxades.

•

Caigudes de la màquina

•

Cremades.

•

Pols.

•

Atrapaments.

Protector acústic o taps.

•

Cinturó antivibratori.

•

Ulleres antipartícules.

•

Guants de cuir.

•

Botes amb puntera i plantilles de seguretat.

•

Màscara antipols.

3.4.5. Grup electrogen
Riscos professionals
•

Explosió al carregar combustible

•

Contactes elèctrics

Mesures preventives
El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un esllingat a quatre punts.
Al reposar combustible estarà sempre parat i amb les claus del contacte retirades.
Les carcasses protectores estaran tancades.
Es connectarà al quadre de connexions amb interruptor diferencial, que garanteixi una tensió màxima de 24V.

3.4.4. Compactadora
Riscos professionals
•

•

Proteccions personals
•

Casc.

•

Guants de cuir.

•

Botes amb puntera i plantilles de seguretat.

3.5. Maquinaria, riscos i la seva prevenció
Dins d’aquest grup s’inclouen eines tals com perforadores, pistoles clavadores, raspalls elèctrics, motoserres,
radials, etc.

Mesures preventives
Abans de posar en funcionament el compactador han d’estar muntades totes les tapes i carcasses protectores.
S’han de guiar frontalment, evitant els desplaçaments laterals.
S’ha d’utilitzar la màscara antipols.

Riscos professionals
•

Electrocucions.
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•

Projecció de partícules.

•

Ambient sorollós.

3.5.1. Retroexcavadora sobre oruga o sobre pneumàtics
Es consideren ambdós classes d’equips, la cullera tradicional d’ungles i la cullera bivalva per a excavacions
verticals, sobre orugues o sobre pneumàtics.

•

Ambient amb pols.

Riscos detectables més comuns

•

Cops, talls, erosions.

•

Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.)

•

Cremades.

•

Lliscament en marxa fora de control (abandonament de la cabina de comandaments sense desconnectar la
màquina i bloquejar els frens)

•

Caigudes d’altura.

•

Bolcat de la màquina (inclinació del terreny superior a la admissible per la circulació de la retroexcavadora)

•

Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, talls i assimilables).

•

Col·lisió amb altres vehicles.

•

Contacte amb línies elèctriques o enterrades.

•

Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d’aigües i línies de conducció de gas o
electricitat).

•

Incendi.

•

Cremades (treballs de manteniment).

•

Atrapament (treballs de manteniment)

Mesures preventives
Connexió a terra de les diverses màquines si no disposen de doble aïllament.
Material auxiliar elèctric homologat, i en bones condicions de treball.
Màquines desconnectades quan no treballin i sobre tot fora de les zones de pas del personal.
Eines en perfectes condicions de treball.
Proteccions col·lectives preferentment en treballs amb risc de caiguda al buit.
Mitjans auxiliars (escala de mà, per exemple) en bon estat.
Proteccions col·lectives
•

Protectors de disc

•

Pantalles (si la quantitat de partícules despreses així ho aconsella)

•

Xarxes, baranes, etc. (si hagués risc de caiguda al buit)

Proteccions personals
•

Casc com a norma general.

Depenent de la màquina.
•

Protector acústic o taps.

•

Ulleres antipartícules.

•

Màscara.

•

Guants de cuir.

•

Cinturó de seguretat (cas de no haver-hi protecció col·lectiva i hagués risc de caiguda al buit).

Mesures preventives.
Protegir-se amb guants si per alguna causa s’ha de tocar el líquid corrosiu. Utilitzi a més ulleres anti projeccions.
Canvieu l’oli del motor i el sistema hidràulic en fred per evitar cremades.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si els ha de manipular, no fumi ni hi apropi foc.
Si desitja manipular en el sistema elèctric de la motoanivelladora, desconnecti el motor i tregui primer la clau del
contacte.
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. Recordi que l’oli del sistema
hidràulic es inflamable.
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els topalls d’immobilització de les
rodes.
Si ha d’arrencar el motor, mitjançant la bateria d’una altre màquina, prengui precaucions per a evitar espurnes dels
cables.
Recordi que els electrolits produeixen gasos inflamables. Les bateries poden explotar per causa de les espurnes.
Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la seva
retroexcavadora.
Durant el reblert de l’aire de los rodes, situïs darrera la banda de rodament, apartat del punt de connexió. Recordi
que si rebenta la mànega de subministrament o la ruptura del broquet, poden fer-la actuar com un fuet.
Prengui tota classe de precaucions ; recordi que la cullera bivalva pot oscil·lar en totes les direccions i colpejar a la
cabina, a les persones que treballin al seu costat, durant els desplaçaments de la màquina.
Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen tots els comandaments correctament, evitarà
accidents.
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Abans d’ iniciar el treball, ajusti el seient per que pugui abastar els controls sense dificultat, evitarà accidents.
Per evitar accidents, les operacions de control de funcionament dels controls, utilitzi marxes molt lentes.
Si topa amb cables elèctrics no surti de la màquina fins haver interromput el contacte i allunyat la retro del lloc.
Salti llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina.
Disseny i senyalització dels camins de circulació interna de la obra.
S’acotarà a una distància igual a la de l’abast del braç excavador, l’entorn de la màquina. Es prohibeix en la zona
la realització de treballs o la permanència de persones.
Es prohibeix la relació de treballs o la permanència de persones en el radi d’acció de la màquina.
Els camins de circulació interna de la obra es tindran cura evitar brandons i fangals que disminueixin la seguretat
de la circulació.
No s’admetran en l’obra retroexcavadores sense cabina antibolcat (o pòrtics de seguretat antibolcat i antiimpacte).
Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per a evitar que en la cabina es rebin gasos
nocius.
Les retroexcavadores a contractar per aquesta obra complirà tots els requisits per a que puguin autodesplaçar-se
per carretera si fora necessari que circulessin per ella.
Es prohibeix que els conductors abandonin les retro amb el motor en marxa.
Es prohibeix abandonar la màquina sense haver recolzat abans la cullera sobre el terra
Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar, encara que quedi
recolzada sobre el terra.
Es prohibeix desplaçar la retro sense haver recolzat abans sobre la màquina la cullera, en previsió de balanceigs.
Els ascens i descens de les culleres durant la càrrega es realitzarà lentament.
No realitzi ajustaments, amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot patir lesions.
No permeti l’accés a la motoanivelladora de persones no autoritzades, poden provocar accidents.
No treballi amb la motoanivelladora en situació de semiaveria (amb malfucionaments esporàdics). Arregli les
deficiències i després reanudi la feina.
Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, recolzi primer la fulla de tall en el terra, pari el motor, posi
en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les operacions del servei que necessiti.
No guardi combustible ni draps greixosos, poden inflamar-se.
No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden provocar-li cremades.
Protegir-se amb guants si per alguna causa s’ha de tocar el líquid anticorrosions. Utilitzi a més ulleres
antiprojeccions.
Es prohibeix el transport de persones sobre la retro per evitar el risc de caigudes, cops, etc.
Es prohibeix utilitzar el braç articulat de les culleres per hissar persones i accedir a treballs puntuals.
Es prohibeix l’accés a la cabina de comandaments utilitzant roba sense cenyir i cadenes, rellotges o anells, que
puguin enganxar-se en els sortints i en els controls.
Estaran dotades de llums i clàxon de retrocés.
Es prohibeix l’ús de grans càrregues (cullera totalment plena) sota el règim de forts vents
Si es decideix que la retro s’utilitzi com a grua, prendre les següents precaucions (o similars):
La cullera tindrà en la seva part exterior del darrera una argolla soldada expressament, per a executar penjaments
(preferible que l’equip vingui muntat de fàbrica).
El penjament s’efectuarà mitjançant ganxos o mosquetons de seguretat incorporats al balancí o aparell
indeformable.
El tub es suspendrà dels extrems (dos punts), en posició paral·lela a l eix de la rasa, amb la màquina posada en
direcció de la mateixa i sobre la seva directriu. Pot usar-se una ungla de muntatge directe.
La càrrega serà guiada per caps utilitzats pels operaris.
La maniobra serà dirigida per un especialista.
En cas d’inseguretat dels paraments de la rasa, es paralitzaran immediatament els treballs.
Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
El canvi de posició de la retro s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (llevat en distàncies molt curtes).

El canvi de posició de la retro, en treballs a mitja vessant, s’efectuarà situant el braç cap a la part alta de la
pendent amb el fi d’augmentar en el possible la estabilitat de la màquina.
Es prohibeix estacionar les retros a menys de tres metres (com a norma general), de la vora de barrancs, pous,
rases, etc., per evitar el risc de bolcades per fatigues del terreny.
Es prohibeix realitzar treballs en l’interior de les rases, en la zona d’abast del braç de la retro.
Es prohibeix l’abocament de productes de la excavació amb la retro a menys de 2 m (com a norma general), de la
vora del tall superior de la rasa, per evitar els riscs per sobrecàrrega del terreny.
Proteccions individuals
•

Ulleres antiprojeccions.

•

Casc de polietilé.

•

Cinturó elàstic antivibratori.

•

Roba de treball.

•

Guants de cuir.

•

Guants de goma o PVC.

•

Botes anti lliscants (en terrenys secs).

•

Botes impermeables (en terrenys fangosos).

•

Màscara anti pols.

•

Davantal de cuir o de PVC (operacions de manteniment).

•

Polaines de cuir (operacions de manteniment).

•

Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment).

3.5.2. Camió formigonera
Sistemes de seguretat
Tolva de càrrega:
Consisteix en una peça en forma d’embut que està situada en la part posterior superior del camió. Una tolva de
dimensions adequades evitarà la projecció de partícules de formigó sobre elements i persones pròximes al camió
durant el procés de càrrega de la formigonera. Es considera que las dimensions mínimes hauran de ser 900 x 800
mm.
Escala d’accés a la tolva:
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L’escala ha d’estar construïda en un material sòlid i a ser possible antilliscant. En la part inferior de l’escala
abatible es col·locarà un sistema de seguretat per evitar balanceigs, que es fixarà a la pròpia escala quan estigui
plegada i al camió quan estigui desplegada.
Així mateix han de tenir una plataforma en la part superior, per que l’operari es situi pugui observar l’estat de la
tolva de càrrega i treballs de neteja, dotada d’un aro de seguretat a 90 cm d’altura sobre ella.
La plataforma ha de tindre unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm i ser de material consistent. Per evitar
acumulació de brutícia serà del tipus reixa amb un tamany aproximat de la secció lliure de 50 cm de costat. La
escala sols s’ha d’utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció, per un sol operari i col·locant els segurs
tant abans de pujar com després de recollir la part abatible de la mateixa. Sols s’ha d’utilitzar estant el vehicle
parat.
Els elements per pujar o baixar han d’ésser antilliscants. Els seients han de estar construïts de forma que
absorbeixin en forma suficient les vibracions, tenir respatller, un recolzament per als peus i ser còmodes.
Equips d’emergència:
Els camions han de portar els següents equips: un farmaciola de primers auxilis, un extintor d’incendis de neu
carbònica o components hal·logenats amb una capacitat mínima de 5 Kg. Eines essencials de carreteres (llànties
de reserva, llums intermitents, reflectors, etc.).
Mesures preventives
Quan un camió circula pel lloc de treball es indispensable dedicar un operari per que vigili que la ruta del vehicle
estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobre tot cap enrere.
Els camions han de ésser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous,
relliscosos, que comportin altres perills, al llarg de les rases, marxa enrera, etc. No s’ha de baixar del camió a
menys que estigui parat el vehicle, i que hi hagi un espai suficient per a baixar.
Durant el desplaçament del camió ningú haurà d’anar dret, assegut en un lloc perillós o passar d’un vehicle a un
altre.
Quan el subministrament es realitzi en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16%, si el camió formigonera porta
motor auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa apart del corresponent fre de mà; si la formigonera
funciona amb motor hidràulic hi ha que calçar les rodes del camió, ja que el motor del camió està en marxa de
forma continuada. En pendents superiors al 16% s’aconsella no subministrar formigó amb el camió.
En la lubricació dels ressorts mitjançant vaporització o atomització el treballador romandrà allunyat del cabdal de
lubricació, que es sedimenta amb rapidesa, procurant en tot moment no dirigir-lo cap a altres persones.
Quan s’hagi fraguat el formigó d’una cuba per qualsevol raó, l’operari que utilitzi el martell pneumàtic haurà de
portar cascos de protecció auditiva de forma que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB.
Per l’elevació de les càrregues s’utilitzaran recipients adequats. Mai s’utilitzarà la carretó comú, ja que existeix
greu perill de despreniments o bolcades del material transportat si els seus braços donen algun cop amb els
forjats.
Al finalitzar la jornada de treball, es posaran les mans a zero, no es deixarà càrregues suspeses i es
desconnectarà la corrent elèctrica en el quadre secundari.

3.5.3. Grua sobre camió
Riscos professionals
•

Bolcat del camió

•

Atrapaments

•

Caigudes al pujar i baixar a la zona de comandaments

•

Atropellaments de persones

•

Desplomar-se la càrrega.

•

Cops per la càrrega o paràmetres verticals.

Mesures preventives
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscs per maniobres
incorrectes.
Els ganxos de penjament estaran dotades de balda de seguretat.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible per el fabricant del camió en funció de l’extensió del braç
grua.
L’operador de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres
seran dirigides per un indicador, en prevenció de riscs per maniobres incorrectes.
Les rampes per l’accés del camió no superaran inclinacions del 20% com a norma general (llevat característiques
especials del camió en concret), en prevenció de riscs de bolcat o estorament.
Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral , quan la superfície de recolzament del camió estigui
inclinada cap al cantó de la càrrega, en previsió dels accidents per bolcada.
Es prohibeix estacionar (o circular amb) el camió a distancies inferiors a 2m. (com a norma general), del tall del
terreny o situacions similars, en previsió d’accidents per bolcat.
Es prohibeix realitzar estiraments esgaiats de la càrrega.
Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió en previsió dels accidents per bolcat.
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balanceigs es guiaran mitjançant caps de governació.
Es prohibeix la permanència sota les càrregues de suspensió.
El conductor del camió estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva capacitat.
Normes de seguretat per als operadors del camió grua.
Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments, poden provocar bolcats i
lesions.
Eviti passar el braç de la grua amb càrrega, o sense ella, sobre el personal.
No donar marxa enrera sense la ajuda d’un indicador. Rera la màquina poden haver operaris o objectes que vostè
desconegui al iniciar la maniobra.
Pugi i baixi del camió grua per als llocs adequats per a fer-ho, evitarà caigudes.
No salti mai directament al terra des de la màquina si no es per un imminent risc per a la seva integritat física.
Si entra en contacte amb línies elèctriques, demani ajuda amb la botzina i esperi a rebre instruccions. No intenti
abandonar la cabina encara que el contacte amb la energia elèctrica ja hagi parat, podria patir lesions. Sobre tot,
no permeti que ningú toqui el camió, pot estar carregat amb electricitat.
No faci per si mateix maniobres en un espai angost, demani ajuda d’un indicador i evitarà accidents.
Abans de creuar un pont provisional d’obra, asseguris que té la resistència necessària per a suportar el camió.
Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar qualsevol desplaçament. Posi’l en posició de viatge i
evitarà accidents per moviments descontrol·lats.
No permeti que ningú s’enfili sobre la càrrega. No permeti que ningú es pengi del ganxo. Es molt perillós.
Netegi les seves sabates de fang o grava que pogués tenir abans de pujar a la cabina. Si li rellisquen els pedals
durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar un accident.
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No realitzi mai arrossegament de càrregues o estiraments esgaiats. La grua pot bolcar i en el millor dels casos, les
pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç.
Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, pari la maniobra. Evitarà accidents.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobre esforços poden danyar la grua i
patir accidents.
Aixequi una sola càrrega cada cop. La càrrega de varis objectes diferents poden resultar problemàtics i difícil de
governar.
Asseguris de que la màquina no queda amb una càrrega sospesa, no es segur.
No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues sospeses, poden patir accidents.
Abans de hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la diferència d’extensió màxima del
braç. No sobrepassi el límit marcat en ella, poden bolcar.
No aixequi mai càrregues superiors a les màximes que es trobin en el quadre de capacitats dins del radi d’acció
corresponent.
Tenir en conta sempre que el motor d’aquestes màquines tenen potència suficient com per a bolcar-les.
En totes aquelles peces que no tinguin un punt especialment projectat per a ser penjades i siguin voluminoses
haurem auxiliar-nos, per a ser hissat, d’esllingats amb varis punts de subjecció, fix o mòbils.
Queda prohibit terminantment romandre en el radi d’acció de les grues.
Ha de prohibir-se terminantment fer ús de les màquines a tot aquell que no estigui designat i especialitzat per a tal
funció.
Totes les parts mòbils de les màquines, com transmissions, politges, etc., han de portar les seves corresponents
proteccions, les quals han d’estar sempre posades i no treballar mai sense les proteccions.
La revisió del estat de conservació de la maquinària i dels equips, s’ha de realitzar seguint les instruccions
específiques del Llibre de Manteniment de la mateixa.
La elevació, gir o descens de càrregues importants, hauran de realitzar-se lentament sense moviments bruscs,
que puguin produir deteriorament o ruptura dels cables
Durant els desplaçaments i girs de les grues, han d’existir, permanentment, un ajudant que avisi al operador de la
grua sobre els obstacles que es presentin, així com allunyar el personal que no estigui afectat en les obres.
No girar mai ràpidament, quant es moguin les càrregues que estiguin pròximes a les màximes indicades en el
quadre de capacitats per el radi d’acció utilitzat, ja que es pot produir un radi major i conseqüentment el bolcat de
la màquina.
La màquina estarà en perfecte estat de neteja general. No s’acumularà fang en les zones de trànsit i plataformes, i
molt menys greix.
La neteja en el motor i mecanismes es posaran en avís de futures avaries (femelles soltes o fluixes, etc.).
El maquinista no abandonarà mai el seu seient sense abans deixar posat:
Fre de rotació.
Fre de tracció.
Trinquet de seguretat del tambor de la ploma (mai s’ accionarà aquest trinquet amb càrregues suspeses).
Desembragar el motor.
Totes les palanques en punt mort.
El transport de càrregues amb la grua s’haurà de fer mitjançant moviments de la ploma, estan el tren de rodatge
parat.
Per dirigir i col·locar les càrregues en un lloc determinat, no s’utilitzaran las mans col·locades directament sobre les
mateixes, si no que s’utilitzaran cordes per a manipular-les a una distància prudencial.
El maquinista no permetrà mai que patini l’embragatge.
Per evitar politges en el cap de la ploma, baixar fins al terra, operació que s’ha de realitzar totes les nits. Quedarà
recolzada sobre cavallets.
La baixada lliure de culleres i càrregues es farà sempre utilitzant el fre de tambor constantment i es frenarà amb
ell.
No es deixarà el cable sense tensió, ja que s’enrotllaria malament en el tambor deteriorant-lo.
Quan es baixi la ploma, es col·locarà paral·lela al eix de la grua.

La cabina estarà insonoritzada.
Quan la ploma estigui treballant molt vertical, vigilar que un despreniment ràpid de la càrrega la llenci contra la
cabina.
Las rodes no s’aproximaran a menys de dos metres dels talussos.
Les màquines hauran de tenir incorporades ancoratges fixes per l’accés a punts elevats, les quals estaran
degudament protegides contra caigudes d’altura o bé disposaran d’un sistema fix de fre paracaigudes.
Els operaris hauran de fer ús del cinturó de seguretat per caminar pels màstils i plomes.
Per a realitzar operacions de manteniment, la màquina haurà de romandre parada.

3.5.4. Camió porta contenidors
Riscos professionals
•

Bolcat del camió

•

Atrapaments

•

Caigudes al pujar i baixar a la zona de comandaments

•

Atropellaments de persones

Mesures preventives
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscs per maniobres
incorrectes.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible per el fabricant del camió.
Les rampes per l’accés del camió no superaran inclinacions del 20% com a norma general (llevat característiques
especials del camió en concret), en prevenció de riscs de bolcat o estorament.
Es prohibeix estacionar (o circular amb) el camió a distancies inferiors a 2m. (com a norma general), del tall del
terreny o situacions similars, en previsió d’accidents per bolcat.
Es prohibeix realitzar estiraments esgaiats de la càrrega.
Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió en previsió dels accidents per bolcat.
Es prohibeix la permanència sota les càrregues de suspensió.
El conductor del camió estarà en posició del certificat de capacitació que capaciti la seva capacitat.
Normes de seguretat per als operadors del camió.
Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a humitats, poden provocar bolcats i lesions.
No doni marxa enrere sense l’ajuda d’un indicador. Rere la màquina poden haver-hi objectes que vostè
desconegui en iniciar la maniobra.
Pugi i baixi del camió per els llocs adequats per a fer-ho, evitarà caigudes.
No salti mai directament al terra des de la màquina si no es per un imminent risc per a la seva integritat física.
Si entra en contacte amb línies elèctriques, demani ajuda amb la botzina i esperi a rebre instruccions. No intenti
abandonar la cabina encara que el contacte amb la energia elèctrica ja hagi parat, podria patir lesions. Sobre tot,
no permeti que ningú toqui el camió, pot estar carregat amb electricitat.
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No faci per si mateix maniobres en un espai angost, demani ajuda d’un indicador i evitarà accidents.
Abans de creuar un pont provisional d’obra, asseguris de que té la resistència necessària per a suportar el camió.
No permeti que ningú s’enfili sobre la càrrega.
Netegi les seves sabates de fang o grava que pogués tenir abans de pujar a la cabina. Si se li rellisquen els pedals
durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar un accident.
No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden patir accidents.
Tingui en conte sempre que el motor d’aquestes màquines tenen potència suficient com per a bolcar-les.
Queda prohibit terminantment romandre en el radi d’acció dels braços.
S’ha de prohibir terminantment fer ús de les màquines a tota persona que no estigui designada i especialitzada per
a tal funció.
Totes les parts mòbils de les màquines, com transmissions, politges, etc., han de portar les seves corresponents
proteccions, les quals han d’estar sempre posades i no treballar mai sense les proteccions.
La revisió de l’estat de conservació de la maquinària i dels equips, s’ha de realitzar seguint les instruccions
específiques del llibre de manteniment de la mateixa.
La elevació, s’haurà de realitzar lentament sense moviments bruscs, que puguin produir el deteriorament o ruptura
dels braços.
La màquina estarà en perfecte estat de neteja general. No s’acumularà fang en les zones de trànsit i plataformes, i
molt menys greix.
La neteja en el motor i mecanismes ens posarà en avís de futures avaries (femelles fluixes o soltes, etc.).
El maquinista no permetrà mai que patini l’embragatge.
La cabina estarà insonoritzada.
Les rodes no s’aproximaran a menys de dos metres dels talussos.
Les màquines hauran de tenir incorporades escales fixes per l’accés a punts elevats, les quals estaran
degudament protegides contra caigudes d’altura o bé disposar d’un sistema fix de fre paracaigudes.
Per a realitzar operacions de manteniment, la màquina haurà de romandre parada.

Mesures Preventives
El personal encarregat de la conducció coneixerà l’ús d’aquest vehicle i estarà com a mínim, en possessió del
carnet de conduir B1.
Queda prohibit el transport de persones en la caixa.
Es prohibeix la conducció temerària tant dins com fora de l’obra
El dúmper estarà convenientment assegurat
S’ha de comprovar periòdicament la pressió dels pneumàtics
Abans de començar a treballar comprovar l’estat dels frens i nivells
Els dúmpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb força la maneta i evitar
deixar-la
No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que està posat el fre de mà.
No pot carregar-se el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa.
El dúmper ha de portar pòrtic de seguretat.
S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la càrrega faci conduir en el cos inclinat
S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut
S’han de respectar les senyals de circulació internes i externes
S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments
Si es té que pujar pendents amb el dúmper carregat, s’ha de fer marxa enrera, si no podria bolcar.
Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot.

Proteccions personals
•

Casc

3.5.5. Dúmper

•

Uniforme de treball

Riscos professionals

•

Guants

•

Bolcat de la màquina en l’abocament

•

Botes amb puntera i plantilles de seguretat

•

Bolcat de la màquina en trànsit

•

Atropellaments a persones

3.6. Formació en seguretat i salut en el treball

•

Col·lisions per falta de visibilitat

•

Caigudes

Periòdicament l’empresa impartirà col·loquis didàctics per diapositives, transparències, etc. On observin els
treballadors els riscos a que estan sotmesos, així com la forma d’evitar-los, comptant per l’efecte amb la Mutua
patronal especialitzada en aquestes feines informatives.

•

Pols ambiental

3.7. Medicina preventiva i primers auxilis

•

Cops en la maniobra d’arrancada

3.7.1. Reconeixement mèdic

•

Vibracions

Tot el personal que comenci a treballar a l’empresa passarà un reconeixement mèdic que serà repetit en el
període màxim d’un any.

•

Sorolls

3.7.2. Malalties professionals
Les possibles malalties professionals que puguin originar-se en els treballadors en les nostres obres son les
normals que tracten la medicina del treball i les prevencions d’higiene industrial.
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Les causes de riscos possibles son:
•

Ambient típic d’obra en l ’intempèrie

•

Pols dels diferents materials treballats en obra

•

Sorolls i vibracions.

•

Contaminants com els derivats de la soldadura i accions de pastes d’obra sobre la pell, especialment les
mans.

3.10. Prevenció d’incendis

Per la prevenció d’aquests riscs professionals, es preveu en aquest pla, com mitjans ordinaris, l’ús de:
•

Ulleres protectores

•

Màscares de respiració antipols

•

Filtres diversos de màscares

•

Impermeables i botes

•

Guants

Riscos més freqüents i les seves causes
Durant el procés d’execució la font principal de risc d’incendi està concentrada majoritàriament en dues situacions
concretes:
•

El control sobre els elements fàcilment combustibles i

•

El control sobre las fonts d’energia

En el primer cas, s’han de tenir en compte las formes d’emmagatzematge dels materials, incloent-hi els de desfet,
tant per las seves quantitats com per la proximitat a altres elements fàcilment combustibles.
En el segon cas, l’instal·lació inadequada, encara que estigui provisional, i la manipulació poc controlada de las
fonts d’energia en qualsevol de les seves aplicacions, constitueix un risc evident de l’inici d’un incendi.

3.7.3. Assistència a accidentats
Les lesions més lleus es curaran a la farmaciola instal·lada a cada obra. En cas contrari seran ateses en qualsevol
dels centres assistencials de la zona.
3.7.4. Farmaciola instal·lada en obra
Es disposarà d’una farmaciola que inclourà:
Aigua oxigenada
Alcohol de 96º
Esparadraps
Tint de iode
Mercuri-crom
Antiespasmòdics
Amoníac
Gasa estèril
Analgèsics
Cotó hidròfil
Venes
Torniquet
Guants esterilitzats
Xeringues
Termòmetre clínic
Bosses de goma per aigua o Agulles injectables per un sol
gel
us
Es revisarà al menys un cop mensualment i s’ompliran immediatament amb el que s’hagi fet servir.
3.8. Comitè de Seguretat i Salut
Per no comptar la obra amb representants dels treballadors no existirà Delegat de Prevenció i per tant, no es
podrà crear el Comitè de Seguretat i Salut com a tal.
En el seu lloc es crearà un Comitè de Prevenció que contarà amb les funcions del Comitè de Seguretat i Salut i
quedant reflectit en l’art. 39 de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
3.9. Delegat de prevenció
Per no comptar la obra amb representants dels treballadors, no existirà Delegat de Prevenció, per el que es
nomenarà un Vigilant de Seguretat que assumirà les funcions del Delegat de Prevenció, que apareixen en l’art. 36
de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Replega de materials
Entre els combustibles sòlids podem considerar la pròpia fusta de l’encofrat, els elements de fusteria, els
paviments i els revestiments d’aquest material, els de productes plàstics, els de productes tèxtils i els
impermeables.
Com a combustibles líquids s’han de tenir en consideració els combustibles i lubricants per a la maquinària d’obra,
els dissolvents i els envernissats.
Tots aquest elements han d’estar emmagatzemats de forma aïllada, en especial els combustibles líquids, que
s’hauran d’ubicar preferentment en casetes independents o a l’ intempèrie, utilitzant-se alhora en recipients de
seguretat.
Els materials combustibles sòlids, a la seva vegada s’han d’emmagatzemar sense barrejar fustes amb elements
tèxtils o productes bituminossos.
Com a precaució comú a tots els casos s’ha d’evitar la proximitat d’instal·lacions de corrent elèctrica i de fonts de
calor.
Productes de desfet
Tots els productes de rebuig, encenalls i desfets, que es produeixin per el treball han de ser apartats amb
regularitat, deixant nets els voltants de les màquines.
Per regla general, aquest productes es col·locaran en llocs que no estan predeterminats amb anterioritat,
barrejant-se els uns amb els altres. En aquest llocs ens podem trobar que s’hagin abocat productes sobrants de
lubricants i pintures, de tal forma que amb una punta de cigarreta encesa pot originar-se la combustió.
Instal·lacions provisionals d’energia
En el cas de que l’energia utilitzada sigui l’elèctrica, gairebé sempre el risc es produeix per defecte d’aïllament, per
mals contactes i per sobrecàrregues, que originen l’incendi en els elements combustibles que es troben en
contacte pròxim.
S’ha d’incloure en aquest riscos els calefactors mòbils d’obra (elèctric, de gas o combustible líquid) i els fogons i
brasers utilitzats per a la preparació dels àpats o calefacció dels operaris.
El material emprat per el muntatge de les instal·lacions de electricitat i calefacció per l’obra a d’estar en perfectes
condicions per el seu us.
Igualment els quadres i els equips elèctrics s’han de fixar sòlidament a punts fixes, no podent-se estar en bastides
ni en el terra.
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En equips elèctrics o prop d’ells, es necessari utilitzar agents extintors no conductors (com anhídrid carbònic, halón
o pols polivalent), es a dir, que no continguin aigua en la seva composició, ja que l’aigua es conductora de la
corrent elèctrica i pot produir electrocucions.

CAPÍTOL 4.

DETALLS DE SEGURETAT I SALUT

SENYALS DE SEGURETAT

COLORS
SIGNIFICAT DE
LA SENYAL

SENYAL DE
SEGURETAT

SÍMBOLS
DEL SÍMBOL

DE
SEGURETAT

DE
CONTRAST

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DE LAS VIES
RESPIRATÒRIES

BLANC

BLAU

BLANC

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DEL CAP

BLANC

BLAU

BLANC

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DE LES OÏDES

BLANC

BLAU

BLANC

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DE LA VISTA

BLANC

BLAU

BLANC

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DE LES MANS

BLANC

BLAU

BLANC

PROTECCIÓ
OBLIGATÒRIA
DELS PEUS

BLANC

BLAU

BLANC
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SENYALS D’ADVERTÈNCIA
SENYALS DE PROHIBICIÓ
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URBANITZACIÓ: POLÍGON D'ACTUACIÓ CARRER GASÒMETRE 4
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE
EN EL TERME MUNICIPAL DE TERRASSA

Línea existent de la companyia
Telefónica
Línea existent de la companyia
Telefónica a desmantellar
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AJUNTAMENT
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AJUNTAMENT
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A FAÇANA

B+4

PUNT CONNEXIÓ
A FAÇANA

ESCOMESA

646T - ESC.

ESC.
NOTA IMPORTANT:

647T
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FULL 2 DE 2
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-10C125mm: Tubs n 64 11, 9, 10, 12, 7, 5, 6, 8, 1 i 2
53
-12C125mm: Tubs n 64 11, 9, 10, 12, 7, 5, 6, 8, 3, 1, 2 i 4
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte del plec
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del Contracte
corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte.

Tot allò que es trobi esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i més en els Plànols, o viceversa,
haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós Documents, sempre que, a judici del Director de les Obres,
quedi suficientment definida la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el corresponent Quadre de Preus.
Quan, a judici del Director d'Obra, l'esmentada unitat d’obra hagi de ser executada, i el seu preu no figuri en els
Quadre de Preus, s’establirà el corresponent Preu Contradictori.
Es procedirà de manera anàloga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni l’execució d’unitats d’obra que no
estiguin de cap manera compreses en el Projecte.
1.6. Documents informatius

1.2. Abast del plec
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a la
reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Terrassa i a les prescripcions i
limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' Administració.

Les dades sobre justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen a la Memòria del present Projecte, tenen el
caràcter d’informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com a complements de la informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

1.3. Prescripcions generals
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s'atendrà a les prescripcions
contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuació es relacionen:
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de ciments, RC-88 (B.O.E. de 4-11-1988).
Plec General de Condicions per a la Recepció de conglomerants Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H.-64).
Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa o armat (EHE).
Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl (M.O.P.T.M.A.).
Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.T.M.A.).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes M.O.P.T.M.A.(PG-4/88).
Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.
Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones complementarias (orden
del 11.4.1946 y 8.2.1951).
Reglamentació i ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcció i Obres Públiques,
especialment les de dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952, així com l'establert al Real Decret 5551986 de 21 de Febrer, en el que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Projecte de Seguretat i Higiene en el
Treball.
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les obres i
hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos que no contradiguin l'exposat
expressament en el Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a
judici del Tècnic Titulat director de les obres el decidir les prescripcions a complir.
1.4. Documents que defineixen les obres
Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, així com en la Documentació i Plànols corresponents al mateix Projecte.
1.5. Compatibilitat i relació d’aquests documents
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà allò prescrit en
aquest últim.
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2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser
formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de mides interiors 20x20 cm i 15 cm de
fondària.

2.1. Canalitzacions
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la via pública,
segons codificació i definició als plànols de seccions .
El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i excavació,
s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de resistència característica fck-20
N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat de 125mm amb separadors i
separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com verticalment.
Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / mm2, formant un
dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no situant-se la seva part superior a
menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.
El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al procediment en calçada,
no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de rasant definitiva de
projecte.
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície
superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i separacions de 4 cm en
horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior
del tub mes elevat, formant un dau de formigó.
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície
superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt la qual es col·locaran els tubs
de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes segons la secció i
d’acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt
de la generatriu superior del tub mes elevat
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una base
de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; on es
col·locaran els tubs de polietilè.
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes
de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, amb un gruix no inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en
vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant definitiva de projecte
tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant
l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció .
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la secció i d’acord als
plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent les indicacions de
la Direcció de l’Obra.

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per a continuació
formigonar amb formigó HA–25/P/20/II.
Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les
armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II.
PERICONS DE REGISTRE.
Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en
qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra.
Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( d’acord amb les
indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia.
2.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica
Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les
prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions.
2.4. Senyalització de les obres
El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan existeixin, les
senyals normalitzades vigents.
2.5. Control de qualitat de les obres
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà segons el Pla de
Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d’Obra.
Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per compte del
Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per Contracta de les Obres.

2.2. Elements de Registre
CAMBRES DE REGISTRE.
D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre
model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent les
indicacions de la Direcció d’Obra.
El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de formigó de
resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja.
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3. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

3.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres

3.5. Terres

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes
(article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat).

3.5.1. Definició
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:

3.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics
Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser acceptats
per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos.
Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi taxativament un altre
cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les
condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents
indicats en l'Article 1.3 del present Plec.
Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o
concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses
principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari.

- Terra sense classificar
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.
TERRA SELECCIONADA:
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................................ Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050)........................................................ < 25%
Límit líquid (NLT-105/72) ......................................................................................................... < 30
Índex de plasticitat ................................................................................................................... < 10
Índex CBR (NLT-111/78) ......................................................................................................... > 10
Inflament dins de l'assaig CBR .................................................................................................. Nul
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul

3.3. Saulons

3.3.1. Definició
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
3.4. Condicions generals
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40
(UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72) ................................................................. < 50
Índex CBR (NLT-111) .............................................................................................................. > 20
Contingut de matèria orgànica ...................................................................................................Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat .................................................................................................. £ 50 mm
- Sauló no garbellat ................................................................... £ 1/2 gruix de la tongada

TERRA ADEQUADA:
Elements de mida superior a 10 cm .......................................................................................... Nul
Límit líquid (NLT-105/72) ......................................................................................................... < 40
Densitat del Próctor normal ................................................................................... ³ 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111/78) ........................................................................................................... > 5
Inflament dins de l'assaig CBR ............................................................................................... < 2%
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 1%
TERRA TOLERABLE:
Contingut de pedres de D > 15 cm ........................................................................... £ 25% en pes
S'han de complir una de les condicions següents:
- Condició A:
- Límit líquid (L.L.)................................................................................................... < 40
- Condició B:
- Límit líquid (L.L.)................................................................................................... < 65
- Índex de plasticitat..............................................................................> (0,6 x L.L. - 9)
- Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................ > 3
- Contingut de matèria orgànica................................................................................. < 2%
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S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les condicions establertes
en el vigent “ PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29
del 3.2), O.M. del 8.5.89
3.5.2. Manipulació i emmagatzematge
En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball o contenidors apropiats atenent
les indicacions de la Direcció d’Obra. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se
n'alterin les condicions.

Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del Tècnic Titulat Director, hauran de ser
fruit dels corresponents assaigs de Laboratori, havent d'assolir totes les prescripcions de l'EHE.
3.10. Aigua per a formigons
L'aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, pedres i fàbriques,
haurà de complir les condicions imposades a l'article 27è de l'EHE.
3.11. Formigons

3.6. Àrids per a formigons

3.11.1. Condicions generals

Reuniran les condicions prescrites a l'article 28è de l'EHE.
Han d'ésser suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense trencar-se o descompondre's,
per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es procurarà reduir al mínim les
manipulacions amb els àrids després de la seva classificació, prenent-se les mesures necessàries per a evitar la seva
segregació i la formació de formats deficients.

Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Pòrtland o putzolànic, aigua, àrid fi, àrid
gros i productes d'addició, que a l’adormin-se i endurir-se, adquireixen una notable resistència.
Abans de començar les obres, seran fixades pel Tècnic Titulat Director, les proporcions i mides dels àrids a barrejar,
per a aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del formigó, adoptant-se una classificació de
tres (3) mides d'àrids.
Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió als set ( 7 ) i vint-i-vuit
(28) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic.
Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Plec de Prescripcions, i essent validat per la
Direcció d’Obra, la dosificació pot admetre's com a bona sense perjudici de que després, en el transcurs de l'obra, la
dosificació es modifiqui d'acord amb els resultats que es vagin obtenint del trencament de les provetes fabricades
durant l’execució de la mateixa.
Les toleràncies en les dosificacions seran les prescrites a la Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó.

3.7. Sorra per a formigons
S'entendrà per "sorra" o "àrid fi" l'àrid o fracció del mateix que passa pel tamís de cinc mil·límetres (5 mm) de llum de
malla (tamís 5 UNE 7050).
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 28è de l'EHE.
La sorra tindrà menys del 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a 0,5 mm, complint en
l'interval marcat per aquests límits les condicions de composició granulomètrica determinada per als àrids en general.
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, al menys en cada jornada de treball, havent de prendre
el Contractista les disposicions necessàries per a assolir-ho, així com els mitjans per a poder determinar en obra el seu
valor d'una manera ràpida i eficient.

3.11.2. Tipus de formigons.
Llevat d'indicació en contra de la Direcció d'Obra, s'utilitzaran els següents tipus de formigons als casos que
s'indiquen:

3.8. Grava per a formigons
S'entendrà per "grava" o "àrid gros" l'àrid o fracció del mateix que és retingut pel tamís de cinc mil·límetres (5 mm) de
llum de malla (tamís 5 UNE 7050).
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 28è de l'EHE.
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del matxuqueig i trituració de roca de pedrera o
graveres. Si els àrids procedeixen de matxuqueig, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan
s'obtingui per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes o allargades es
rebutjaran. Es defineix per partícula plana o allargada aquella, la dimensió màxima de la qual sigui major que cinc (5)
vegades la dimensió mínima. En tot cas, l’àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable,
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

Formigó amb fck-20 N / mm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, emmotllament de formes que
no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la reposició de ferms flexibles.
HM-20/P/20/II: Elements de formigó en massa.
HA-25/P/20/II: Elements de formigó armat.
La resistència característica a compressió ( segons es defineix a la Instrucció EHE ), serà com a mínim:
HM-20/P/20/II: 20 N / mm2
HA-25/P/20/II: 25 N / mm2
La dosificació mínima de ciment, no podrà ser inferior als següents valors, llevat de l'autorització expressa del Tècnic
Titulat Director:
HM: Segons EHE
HA: 300 Kg/ m3

3.9. Granulometria dels àrids

3.11.3. Impermeabilitat del formigó.

Per a assolir una dosificació adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin les condicions que en
cada cas s'exigeixen, el Contractista proposarà al Tècnic Titulat Director de les obres la dosificació de les diferents
mides d'àrids a utilitzar a la composició de cada classe de formigó.

Tots els elements que han de contenir l'aigua, han estat projectats de manera que l'amplitud de les fissures no
assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d'acord amb la Instrucció del M.O.P.T.M.A., aquests elements seran
estancs.
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Per assegurar aquesta estanqueïtat, la posta a l'obra del formigó d'aquests elements, es realitzarà amb tota cura
evitant la formació de nius i vibrant la massa durant el temps necessari, per tal d'aconseguir una elevada compacitat
de la mateixa.
Es recomana afegir al formigó durant el seu amassament, un airejant - plastificant que millori la seva treballabilitat i
permeti la inclusió d'un 2-3% d'aire.

Per l'execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’inclouen les operacions que a continuació es descriuen:
Preparació de la zona de treball.
Tallat, doblegat i preparació de l'armadura.
Neteja de les armadures.
Preparació del fons de l'encofrat i estesa del formigó de neteja.
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.

3.12. Acer

3.12.1. Definició de les característiques dels elements.
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat i barres o conjunt
de barres elaborades a l’obra.

3.12.2. Condicions generals

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) han de complir:
Per a barres d’acer B400:
D ≤ 25 mm.............................................................................................................Di ≥ 10 D.
D. > 25 mm........................................................................................................... Di ≥ 12 D.
Per a barres d’acer B500:
D ≤ 25 mm..............................................................................................................Di ≥ 12D.
D > 25 mm.............................................................................................................Di ≥ 14 D.
Per a tots els acers..................................................................................≥(2Fyk/3 Fck) x D.
podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D.
Essent:
Fyk, límit elàstic de l’acer.
Fck, resistència de projecte del formigó.
D, diàmetre nominal de la barra.

El diàmetre interior de doblegament dels estreps ( Di ), en qualsevol cas en barres corrugades haurà
≥ 3cm, i s’haurà de complir la relació del quadre següent:

Diàmetre interior doblegament
Diàmetre barra ( D )
B400.

B500.

≥ 2,5 D.

≥ 3 D.

12 mm < D ≤ 16mm.

≥ 3 D.

≥ 4 D.

16 mm < D ≤ 25mm.

≥ 4 D.

≥ 5 D.

D > 25mm.

≥ 5 D.

≥ 6 D.

D ≤ 12 mm.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.F.
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 para D ≤ 25mm,
para D ≥ 25 mm no serà inferior al 96%.
No hi ha d'haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F.
Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerirà l'autorització de la D.F.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les garanties i normes de
bona pràctica.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Si es realitza l'empiulament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la generatriu en una
longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa.
d’ésser

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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.F. 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 formigonat.
Distància lliure armadura principal – parament:
- ≥ D màxim
- ≥ 0,80 granulat màxim
Distància lliure per qualsevol classe d’armadura – parament:
- Estructures en Ambient I................................................................................... ≥ 20 mm
- Estructures en Ambient II.................................................................................. ≥ 30 mm
- Estructures en Ambient III................................................................................. ≥ 40 mm
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(Ambients I, II i III definits segons l'article 8.2.2 de la norma EHE)
Distància lliure barra doblegada - parament .......................................................................... ≥ 2 D

Valors de L en posició d'adherència bona:
- L = M x D x D ............................................................................................. ≥ Fyk x D / 20
............................................................................................................................ ≥ 15 cm
(Fyk en N / mm2 ; L, D en cm)
Valors de L en posició d'adherència deficient:
- L = 1,4 x M x D x D .................................................................................... ≥ Fyk x D / 14
(Fyk en N / mm2; L, D en cm)
Valors de M:
Formigó

B 400

B 500

13
12
10
9
8
7

17
15
13
12
11
10

FCK-225
FCK-250
FCK-300
FCK-350
FCK-400
FCK-500

≥ 1,25 granulat màxim
≥ 20 mm
Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura:
≥ longitud d'ancoratge (L)
Distància entre barres empalmades per solapa:
≤ 4D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa:
≥ D màxim
≥ 20 mm
≥ 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):
- Bl ≤ 50%.................................................................................................. At ≥ Dmàx / 3
- Bl > 50% ............................................................................................ At ≥ 2 x Dmàx / 3
(Bl = % de barres solapades en la mateixa secció)
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
Llargària d'ancoratge en prolongació recta ............................................................................... ≥ L
Llargària d'ancoratge en pota normal ................................................................................. ≥ 0,7 L
..................................................................................................................... ≥ 10 x D ó ≥ 15 cm
(Pota normal definida segons l'article 66.5.1 de la norma EHE; L, D en cm)
Llargària de la solapa............................................................................................................. ≥ a L
3.13. Estrebades i apuntalaments.
3.13.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades.

Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge ........................................................... Nul·la (mínima l'establerta)
- Llargària de la solapa ........................................................... Nul·la (mínima l'establerta)
- Distància lliure armadura - parament ................................... Nul·la (mínima l'establerta)
- Posició de les armadures ...................................................... ± 10 mm (no acumulatius)

3.12.3. Barres corrugades:

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al
100%, amb fusta o elements metàl·lics.

S'han considerat els elements següents:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi
empiulaments i la peça estigui formigonada en posició vertical i sotmesa a compressió.
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 empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6.3 de l'EHE.
L'empiulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a armadures de diàmetre
superior a 25 mm.
Distància lliure entre barres d'armadures principals:
≥ D màxim

▬

Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada.

▬

Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada.

▬

Apuntalament i estrebada de túnel.

▬

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

▬

Preparació de la zona de treball

▬

Excavació de l'element

▬

Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada
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▬
3.13.2. Condicions generals.
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran d’ésser les que determini la D.F.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments per
tal d’aconseguir una forta compressió de les terres, havent-se en acabar la jornada, quedar estrebats tots els
paraments que ho requereixin.

3.13.3. Condicions del procés d’execució.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de la D.F.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant
plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la
distància entre travesses, més 30 cm.
Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal no quedant en acabar la
jornada parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges,
nevades o gelades, reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els
treballs i posar-ho en coneixement de la D.F.

3.14. Encofrats.

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços.

3.14.2. Condicions generals.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents per a suportar,
sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonat.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims essent
autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col·locació d'aquests productes. Caldrà que el desencofrant no
impedeixi la ulterior aplicació de revestiment, ni la possible execució de junts de formigonat, especialment quan
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Així mateix caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els
junts, essent necessari netejar el fons de l’encofrat abans de començar a formigonar.
Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l’alçada màxima de
formigonat, essent necessària abans de començar a formigonar, i/o del posterior desencofrat, l’aprovació per part
de la D.F.
Hauran d’estar degudament travats els puntals de suport de l’encofrat en tots dos sentits, així com adoptar les
mesures oportunes per tal què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del
conjunt, havent de no transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
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 horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
En qualsevol cas la D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú, i/o prendre les mesures
necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions prematures de gran envergadura.

3.14.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades.

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per
a revestir.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o tallar al ras del
parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.

L'execució de la Unitat d'Obra, (i així s‘inclou a la partida corresponent), inclourà les operacions següents:
▬

Neteja i preparació del pla de recolzament.

▬

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat.

Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del
rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonat. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant
adequat.

▬

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant.

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat:

▬

Tapat dels junts entre peces.

▬

Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament.

Moviments locals de l'encofrat..................................................................................≤ 5 mm.

▬

Aplomat i anivellament de l'encofrat.

Moviments del conjunt (L=llum) .............................................................................≤ L/1000.

▬

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les indicacions de la D.F.

Plano:

▬

Humectació de l'encofrat, si fos de fusta.

Formigó vist..........................................................................................................± 5 mm/m.

TERRASSA
PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
A LA URBANITZACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ CARRER GASÒMETRE 4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS - 10

Localret Societat Anònima

...........................................................................................................±0.5% de la dimensió.
Per a revestir......................................................................................................± 15 mm/m.

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el present
Plec.
3.15.1.1. Polietilé d’alta densitat.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tensat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels
mateixos que no sigui portant de l'estructura.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat.
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.

ELEMENTS VERTICALS
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'hauran de disposar obertures provisionals a la part inferior d’aquest.
Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó
disposant les obertures amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, havent-se de tancar quan
el formigó arribi a la seva alçada.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o utilitzar encofrats d’elements verticals d'esveltesa més
gran de 10.

3.15.1.2. Additius.
El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%.
El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151).
El contingut de colorant serà inferior al 1%.
Tots els additius seran distribuïts homogèniament.
3.15.2. Característiques mecàniques.

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 tal que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

SOSTRES I LLOSES D’ESTRUCTURES.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els
criteris següents:
Forats de ≤ 1,00 m2...................................................................................No es dedueixen.
Forats de superfície > 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.

3.15. Tubs de Polietilé d’alta densitat.

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma ASTM D1505 o
segons la ISO 1183.
El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma ISO
1133.
El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118.
El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2.
La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35.
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.
La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor de la
microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4.

3.15.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament.
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de conducte, estirat
per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no ha
d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud
original.
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de superar 15 mm
en una distància de 500 mm.
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de superar els 5 mm.
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.
3.15.2.2. Resistència a l’aixafament.
La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir una
certa força compressiva o esclafant.
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412.
La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa.
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.

3.15.1. Característiques físiques.
3.15.2.3. Impacte a baixa temperatura.
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Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar la
caiguda lliure d’una certa càrrega existent.
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte.
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444.
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora.
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la
caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg.

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox (Igepal)
CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores.
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes.
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus
Silicore tingui també aquesta vida útil.
3.15.2.8. Memòria de bobinat.
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no mostrar
signes que dificultin la seva instal·lació.
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm.

3.15.2.4. Reversió per calor.
Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és
considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada
temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte.
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2.
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%.
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció.

3.15.2.9. Radi de curvatura mínim.
El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern.

3.15.3. Característiques elèctriques.
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030.
La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.

3.15.2.5. Fregament extern.
Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de fregament entre
dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el subconducte.
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora.
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una posició horitzontal es
determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat.
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la fórmula:
Coeficient de fregament = tan (angle comprès).

3.15.4. Característiques químiques.
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no
essent conductors de electricitat.
3.15.5. Formació del tub
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent de
manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o
lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal.

3.15.2.6. Fregament intern.
La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les propietats de
fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació
si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte.
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356.
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar serà
inferior a 0,1.
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de cable serà
inferior a 0,056.

3.15.6. Dimensió i tolerància.
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre interior serà de
60 mm.
3.15.6.1. Diàmetre exterior.
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %.
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència del
conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.

3.15.2.7. Resistència ambiental.
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar l’atac
medi ambiental de l’ambient que el rodeja.
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3.15.6.2. Espessor de la paret.

3.15.7.5. Laboratori de control de qualitat.

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %.
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la circumferència del
conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid
del conducte.

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les proves
especificades.
3.15.8. Marcatge i color.

3.15.6.3. Ovalitat.

3.15.8.1. Marcatge.

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la paret:
3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor.

3.15.7. Fabricació.

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa de forma
clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima.
La llegenda contindrà com mínim les següents dades:
▬
▬
▬
▬

3.15.7.1. Conducte.
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular amb un
espessor de paret uniforme.
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del tub,
no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les.
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies exterior i
interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes.
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués
perjudicar la seva correcta utilització.
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma ISO
9002 per la fabricació de tubs de polietilè.
3.15.7.2. Corda d’arrossegament.
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilé/poliester per la
posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al moment en que aquest sigui fabricat.
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda.
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub.

3.15.7.3. Longituds de subministrament.
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 4000
metres si es requereix.

3.15.7.4. Temperatura de bobinat.

▬
▬
▬

El nom del fabricant.
PEAD 40/34
El número de lot / any de fabricació.
La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una
comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt
amb la distància mesurada.
Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra.
Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça.
La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%.
3.15.8.1. Color.

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte.
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el colorant
corresponent.
Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc.
3.15.9. Empaquetat.
El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec.
Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes.
Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a més a més
mantenir al seu interior la corda de arrossegament.
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut:
▬
▬
▬
▬
▬

Nom del fabricant.
Codi de producte.
Longitud en metres.
Pes total de la bobina i del conducte en quilograms.
Altres dades especificades.

3.15.10. Qualitat i control de fabricació.

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini haurà
de ser inferior a 22ºC.

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i dimensions del
mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra es
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Norma ASTM

Norma
DIN

Unitat

PEBD

PEAD

Densitat

D1505

53479

gr/cm3

≤ 0.925

>0.945

Índex fluïdesa

D1238

53735 ISO
1133
ISO 3451

gr/10 min

<0.6

<0.6

min

Nul
>10

Nul
>10

Característiques físiques

Contingut cendra
O.I.T.
Característiques
mecàniques
Càrrega
d'aplastament
deformació màx. 5% (UNEEN 50086-2-4)
Càrrega
trencament
a
tracció
Allargament en trencament
Duresa Shore D
Resil·liencia

N

>450

D638M

53455

N/mm2

>17

23 a 30

D638M

53455

%

>600

600 a 1000

D2240
D256

53505
53453

Punts
J/m
MJ/mm2

40 a 64
35

50 a 80
>5

D696
D4351

52328
52612

ºC
1/K
W/mK

-40 a 105
1.2-2.0x10-4
0.4 a 0.46

-40 a 105
1.2-2.0x10-4
0.4 a 0.46

D257
D149

53482
53481

Ohms.cm
KV/cm

1016
800 a 900

1016
800 a 900

Característiques tèrmiques
Temperatura d'ús
Dilatació tèrmica lineal
Conductivitat tèrmica
Característiques
elèctriques
Resistivitat de massa
Rígides dielèctrica

rebutjada,
tot el lot
haurà de
ser
examinat
de nou i
els
defectes
corregits
pel
proveïdor
abans
d’un
2º
examen
per part
del client.
Els tubs
hauran de
presentar
la
seva
superfície
exterior
llisa.
No
presentar
an
defectes:
perforacio
ns,
aspreses,
etc.
Caldrà

▬

Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ).......................................................107 mm.

Les característiques dels conductes hauran de complir:

tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació.
El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les
especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista.
3.16. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior corrugada,
amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables.
Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc,
presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern.
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat ( PEBD ) en cas
que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra.
Els diàmetre mínims per als tubs seran.
▬

Diàmetre Nominal ( DN )..............................................................................125 mm.

▬

Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % ).....................................................125 mm.

3.17. Pericons i cambres de registre
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions,
encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació
serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades.
La separació màxima entre pericons serà de 50 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat dels
tubulars que connecten entre ells.
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Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts
caldrà valorar la seva utilitat.
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als
mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó.
La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada amb formigó fck-20 N
/ mm2.
Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó.
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, passant un
test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les parets.

3.18. Marcs i tapes
Característiques mecàniques.
Els pericons hauran de suportar els següents test:
▬

Test de càrrega vertical:

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega vertical
serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en
el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base.
▬

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre variants o
modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o
característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil.
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en la
via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124.
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers
peatonals oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en voreres, zones
peatonals o similars.
En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades amb la tapa.

Test de càrrega lateral:

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar simètricament en el
marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La longitud del les
plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el
costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota
test sigui igual.
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%.
Es completarà el test en menys de 6 minuts.
Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC.
El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de rotura, fissura o
desperfecte.
Test d’impacte al fred. Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una
energia d’impacte mínima de 24J.
Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies,
desprès cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de superar els
anteriors tests segons les especificacions descrites.
Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995.
Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es
deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats
aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions descrites.
Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997.
S’haurà d’obtenir una temperatura superior a 140ºC.
Test de stress cracking. Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·locaran les peces del pericó en
un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació,
fissura, esquerda o desperfecte.
Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran calculats
per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas.

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats.
La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), la
norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del fabricant
s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser superposada a la
tapa.
3.19. Separadors
Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació, l’estructura de
canalització composta per varis tubs.
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat accidental del
conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra.
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N.

3.20. Obturadors de conductes
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element
mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del
conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels
conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables.
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma elastomèrica i
els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre.
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat.
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3.21. Cinta de senyalització

o

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís.
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com a mínim.
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris sulforreductors.
Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una resistència mínima a tracció de
10 Mpa.

3.22. Fil guia

▬

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter.

Col·locació sobre esplanada compactada:
o
o

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

3.25.2. Condicions generals.

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions.
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d’un mínim
de 250 m de longitud sense nusos ni connexions.
El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.
El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer connexions
de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament.

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes,
ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces haurà de ésser ≤ 1 cm quedant rejuntats amb morter.
Pendent transversal.................................................................................................≥ 2%.
Toleràncies d'execució:

3.23. Mandrilat
Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i cadascun
dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència de la Direcció
d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres.

▬
▬
▬
▬

Replanteig........................................................................± 10 mm (no acumulatius).
Nivell............................................................................................................± 10 mm.
Plano...........................................................................± 4 mm/2 m (no acumulatius).
Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l’estat òptim.

3.25.3. Condicions del procés d’execució.
3.24. Materials no esmentats en aquest plec
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material
no esmentat expressament.
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en
harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel
Director de l'Obra, a proposta del Contractista.
3.25. Vorades.

Caldrà treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport haurà de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM, la rasant prevista, i l'abocada del formigó s'haurà
de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una massa compacta.
Les peces s'hauran de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment, mantenint humida la superfície
durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resistència prevista.
Aquest procés ha de ser com a mínim de 3 dies.
3.26. Rigoles de peces de morter de ciment.

3.25.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades.
3.26.1. Definició.
Formació de vorada de pedra o peces de formigó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
▬
▬

Sobre base de formigó.
Sobre esplanada compactada.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:
▬

Col·locació sobre base de formigó:
o
o

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter.
L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:
▬
▬
▬
▬
▬

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Col·locació de la capa de morter.
Col·locació de les peces.
Col·locació de la beurada.
Neteja de la superfície acabada.

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Col·locació del formigó de la base.
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3.26.2. Condicions generals.
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superfície plana i uniforme,
estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm quedant rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin
rigoles sense desnivell, d’acord a les indicacions de la D.F.
Toleràncies d'execució:
Replanteig...................................................................................± 10 mm (no acumulatius).
Nivell...........................................................................................± 10 mm.
Planimetria..................................................................................± 4 mm/2 m.

El paviment haurà de formar una superfície plana, aspecte totalment uniforma, ajustant-se a les alineacions i
rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Caldrà col·locar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment 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 a prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal.....................................................................................≥ 2%.
Toleràncies d'execució:
Replanteig....................................................................................................± 10 mm.
Nivell............................................................................................................± 10 mm.
Plano............................................................................................................± 4 mm/2 m.
Alineació de la filada....................................................................................± 3 mm/2 m.
Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l’estat òptim, essent el cost a càrrec del
Contractista.

3.27. Paviments de panot.

3.27.3. Condicions del procés d’execució.
3.27.1. 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.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació.
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.
3.28. Recs amb lligants hidrocarbonats.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:
3.28.1. Definició.
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

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.

Recs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.
S'han considerat els següents recs:
▬
▬
▬

Rec d'emprimació.
Rec d'adherència.
Rec de penetració.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:
▬

Al rec d'emprimació o de penetració:
o
o
o

▬

Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

Al rec d'adherència:

3.27.2. Condicions generals.
o
o

Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
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La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material
no esmentat expressament.
Aquests materials no esmentats expressament hauran d’ésser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en
harmonia i amb les aplicacions a què hagin d’ésser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà d’ésser
aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista.

3.28.2. Condicions generals.
El rec ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el rec s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada a la unió de dues franges.

3.28.3. Condicions del procés d’execució.
Caldrà suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades per la D.F. complint les condicions
especificades per la Unitat d'Obra corresponent, i no essent reblanida per un excés d'humitat, estant neta i sense
material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el
reg.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal,
tenint que fer-se manualment, en cas de no ésser possible.
S'ha de prohibir el tràfic fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REC D’ADHERÈNCIA:
Si el rec s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'haurà d'eliminar els excessos de betum i reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
A una segona aplicació es podrà rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra
capaç d'absorbir el lligant.
El granulat haurà d’ésser sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats havent de passar, en la seva
totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
REC D’IMPRIMACIÓ O PENETRACIÓ:
S’haurà d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
S'haurà de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'haurà d’estendre un granulat de cobertura, havent els vehicles de
circular a velocitat ≤ 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.29. Materials no esmentats en aquest Plec.
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4. EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel Tècnic Titulat Director.

4.1. Excavació de rases i pous
4.3. Refinat de superfícies excavades
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions d'excavació,
anivellament, i a més dels materials excavats, així com l'eventual esgotament de les aigües freàtiques.

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les superfícies de l'excavació,
tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG-3.

Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzarà l'inici de les obres d'excavació.
L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en els Plànols. Tanmateix, el Director podrà modificar
tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d'assegurar una fonamentació
satisfactòria.
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i a la seva substitució
per material apropiat, sempre que l'hi ho ordeni el Director.
Si apareix aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris
per a esgotar-la.
L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació haurà de ser fet de forma que eviti la segregació dels materials que
han de composar el formigó de fonamentació, i, en cap cas, s'efectuarà des de l'interior de l'encofrat abans de
transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des del formigonat. El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director els
plànols de detall i els altres documents que expliquin i justifiquin els mètodes de construcció proposats.

4.4. Estrebades
Es defineix com a estrebada l'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o pous excavats, que permeti
executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot venir determinada per la falta material
d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als treballadors en el fons de
l'excavació quan aquesta és profunda.
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús hauran de ser
aprovats pel Director d'Obra.
En el present projecte l'estrebada s'ha suposat semiquallada a tota la longitud de les rases dels col·lectors, considerant
com a tal una estrebada formada per dos taulons, un a cada costat i els puntals necessaris cada metre lineal de rasa.
El dimensionat de tots els components de l'estrebació es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el Contractista
presentarà a la Direcció d'Obra junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats en el corresponent "Projecte de
Sosteniment" per a que aquest procedeixi al seu estudi i aprovació, amb anterioritat a l'execució de l'estrebació
pròpiament dita.

Les toleràncies de les superfícies acabades seran de cinc centímetres (5 cm) per excés o defecte.

4.5. Transport a l’abocador

Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a l'Article següent d'aquest Plec.

Consisteix en les tasques de càrrega a un camió dels productes extrets de les excavacions i que no seran utilitzats a
l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament haurà d'haver estat aprovat per la
Direcció de l'Obra.

Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindrà al voltant de rases i pous una faixa de
terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1 m).

4.6. Rebliment de rases
4.2. Excavació en desmunt
Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en que s'implanti el canal excavat. Inclou, així
mateix, la finalització i el refinat dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els articles 340 i 341 del PG-3.
L'excavació contemplada en aquest Projecte és de tipus no classificada, per la qual cosa aquesta s'abonarà de
manera idèntica amb independència de les característiques del terreny a excavar.
Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions que es detallen en els Plànols, i
amb la qual cosa a l'efecte determini el Director de les Obres.
Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per a no disminuir la resistència del terreny no
excavat, ni afavorir la formació d'entollaments deguts al drenatge defectuós de les obres.

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o petris procedents de les
excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona, les dimensions de
les quals no permetin l'utilització dels mateixos equips de maquinària amb que es porta a terme normalment l'execució
de terraplens.
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la pròpia rasa excavada, llevat d'ordre
expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en aquest cas, indicarà la procedència de les terres.
Els materials a utilitzar en el rebliment de l'extradós d'obres de fàbrica seran de tipus granular, filtrant, per a reduir les
tensions que d'altra manera es produirien com a conseqüència de la presència d'aigües. Aquests materials granulars
procediran també d'excavacions a realitzar en altres parts de l'obra, llevat d'indicació en contrari.
Per a l'execució dels treballs, s'estarà al dispost a l'Article 332 apartat 5è del PG-3, amb les limitacions expressades a
l'apartat 6è del mateix article.

Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i terraplens, sempre que, a judici
de la Direcció de l'Obra, reuneixin les condicions adequades. Anàlogament, no es rebutjarà cap material excavat
sense prèvia autorització del Director.
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4.7. Obres de formigó

4.7.1. Definició i execució.
Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros i, eventualment,
productes d'addició, que a l'adormir-se i endurir-se adquireixen una notable resistència.
L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i l'abocament, així com la
vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes.
4.7.2. Dosificació del formigó.
Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar seran les especificades a l'article
corresponent del Capítol 3 del present Plec de Prescripcions.
Per a aconseguir aquestes condicions mínimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i àrids més convenients.
Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assaigs amb antelació suficient al formigonat. Les
proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en base a aquests assaigs i
segons indiqui el Tècnic Titulat Director.
La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes. Les toleràncies admeses seran les establertes per la vigent
"Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó".

4.7.3. Fabricació del formigó.
El pastat es farà obligatòriament en formigonera abocant primerament els àrids i ciment en sec i afegint després
l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de formigonera, l'eficàcia de barreja la qual
estigui degudament comprovada i que permeti reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no
serà inferior a un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg) com fraccions de quatre - cents litres (400
l) de excés sobre els set-cents cinquanta litres (750 l) tingui la capacitat de la formigonera.
No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de començar la fabricació
d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se perfectament les formigoneres.
4.7.4. Transport del formigó
El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui possible, segons
mètodes aprovats pel Tècnic Titulat Director i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients.
Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions especials, el transport
i la col·locació tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin disgregacions en el material.
En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres (1,50 m).
El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu pastat. En tot cas, no
es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d'adormiment, disgregació o dessecació.
Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons de diferents
proporcions de ciment.
4.7.5. Posta en obra del formigó

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura monolítica, on així vingui
indicat en els plànols. Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de treball
aprovades i d'acord amb les instruccions que dicti el Tècnic Titulat Director.
Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin necessàries per a
cerciorar-se de l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment
dels mateixos.
S'autoritza per a sostenir els motlles l'ús de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del formigó, però es
prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense autorització del Tècnic Titulat Director.
Els espessors de revestiment no tindran cap error en menys.
És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del mateix, vigilant-se
especialment la condició de que la lletada de ciment reflueixi a la superfície.
La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que l'utilitzada a la fabricació de
la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles
nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la superfície.
L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, serà el necessari per a aconseguir que la compactació
s'extengui sense disgregació de la barreja a tot l'interior de la massa.

4.7.6. Cura del formigó
Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les causes externes, com
sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigó.
El temps de curat es farà d’acord amb l’article 74 de l’EHE
El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert a la Instrucció EHE per al control anomenat de
"nivell normal".
4.8. Obres de formigó en massa o armat
Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com material fonamental el
formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d'acer, que col·laboren amb el formigó per resistir els esforços, i que
son executades "in situ".
Els materials bàsics d'aquestes obres son, doncs, formigó i acer en armadures, les característiques dels quals han
estat especificades en el Capítol 3 d'aquest Plec.
L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou les operacions següents:
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

Col·locació d'estintolaments i cindris.
Col·locació d'encofrats.
Col·locació d'armadures.
Dosificació i fabricació del formigó.
Transport del formigó.
Abocament del formigó.
Compactació del formigó.
Execució de juntes.
Cura del formigó.
Desencofrat.
Descindrament.
Reparació de defectes.
Proves de càrrega.
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4.11. Col·locació de tapes
El control de qualitat s'executarà segons l'establert a la Instrucció EHE.
Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així com la fixació
i acabament de la superfície.

4.9. Formació de prisma de canalització
En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se alterar
localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilé, per a despentinar-los fins a
assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc.
Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per així formar el conducte
amb la longitud requerida en cada cas.

Les fases per una correcta execució de connexió són:
▬
▬
▬

4.12. Treballs no especificats
Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols,
Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, així
com a les bones pràctiques constructives.
4.13. Marxa de les obres

Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub.
Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta.
Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al límit.

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del centre
d’una possible corba.
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de dos i quatre
conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, restaran junts i tangents els uns amb els altres.
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries estranyes,
deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé.
En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / mm2 de 5 cm de
gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d’alta densitat de 107 mm de
diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà
amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la
secció tubular de 5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant
definitiva de projecte de 60 cm com a mínim.
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els recobriments
de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants.
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, s’obturaran amb un
obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells
conductes on no s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm.

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de les obres,
i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la bona
execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar les menors molèsties
possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que
resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte.
4.14. Treballs nocturns
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en les unitats
d'obra que aquesta Direcció indiqui.
En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.
4.15. Construcció i conservació de desviaments
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments
provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra, però el
Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades.
4.16. Respecte a l’entorn

4.10. Pericons
Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons.
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre.
Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera procedent,
poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó massís.
L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i l'abocament del
formigó de neteja.
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles del Capítol 3 d'aquest
Plec.

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir net
sempre el tall.
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5.6. Termini de garantia
5. DISPOSICIONS GENERALS

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció
provisional de l'obra.
Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació de les
obres.

5.1. Revisió de plànols i mesures
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, i haurà
d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que apreciï en ells.
Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho així, serà
responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet.

Barcelona, Març 2007
5.2. Prescripcions generals per a l’execució
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera
qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest Plec de
Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum
ha sancionat com a norma de bona construcció.
5.3. Assaigs i reconeixements
Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si es
creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es
consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos
necessari, a laboratoris especialitzats.
El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com
presenciar la seva preparació i assaig.

Mauro Soto García
Arquitecte
LOCALRET, SA

5.4. Mesures de protecció i neteja
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el període de
construcció.
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents per
l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les deixalles i
escombraries produïdes.
5.5. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció
Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de
resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes
proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del
pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra.
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11. FITXES ELEMENTS URBANS - JOCS INFANTILS

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Order No. 2.12140
Hut combination 214

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Order No. 2.12140
Hut combination 214

Components
Small Platform Hut
Guarding section
Inclined Climbing Net
Bridge 2,00 m
Support Frame for Bridge
End Frame

3.14350
3.13161
3.69124
3.66425
3.66364
3.66415

10/20

1
1
1
1
1
1

Order No.

Order No. 2.12155
Hut Combination 2155
© Richter Spielgeräte GmbH

Order No. 2.12155
Hut Combination 2155

Components
1 Small Platform Hut
1 Climbing Trunk		
1 Stainless Steel Slide

Order No.
3.14150
3.69505
3.19220

Scale 1:100
Safety check according to DIN EN 1176

2.12140

2.12155

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Order No. 2.12160
Hut Combination 216

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Order No. 2.12160
Hut Combination 216

Components
1 Platform Hut
1 Inclined Wall		
1 Stainless Steel Slide

Order No. 2.12170
Hut Combination 217

1
1
1
1
1

Scale 1:100

2.12160

2.12170

3.13100
3.67531
3.19210

Order No. 2.12170
Hut Combination 217

Components

Safety check according to DIN EN 1176

Order No.

Platform Hut
Stainless Steel Slide
Bridge 2.00 m		
Support Frame for Bridge
End Frame with ladder

Order No.
3.13100
3.19210
3.66420
3.66360
3.66382

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

02/19

Hut Combination 215
Order No. 2.12150

scale 1:100

© Richter Spielgeräte GmbH

Components		
1 Small Platform Hut
with 2 walls, 2 benches and
1 table
1 Climbing Trunk		
1 Stainless Steel Slide
with ground anchor
attachment height 1.00 m

Required space incl. safety distances
6.65 x 5.70 m

Order No.
3.14150

3.69505
3.19200

left view

Design and Copyright

right view

Safety check according to EN 1176

2.12150
79

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180
Hut Combination 216
Order No. 2.12160

scale 1:100
Components		
1 Platform Hut		
with 2 walls, 1 bench
1 Inclined Wall		
1 Stainless Steel Slide
with ground anchor
attachment height 1.50 m

Order No.

Required space incl. safety distances
8.20 x 7.40 m

3.13100
3.67531
3.19210

right view

left view

Safety check according to EN 1176

2.12160
80
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© Richter Spielgeräte GmbH
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Play value
Without any combination equipment,
the Platform Huts are first and foremost
a creative offer for family and other roleplaying games that take place on one or
two levels. Complemented by a roof, the
Platform Hut offers two protected rooms
in which children will feel sheltered. The
roof is suitable for attaching a climbing
rope. The Platform Hut may also be
combined with a slide, a sand play centre
or other attractive equipment in order to
create a small but versatile “playground”
in a small space.

Order No 3.14300 Platform Hut with roof

Fundamental characteristics
- Child-oriented dimensions according to
ergonomic knowledge
- One or two play levels
- Natural wooden surface which appeals
to the senses
- Flexible base elements with numerous
combination possibilities
- Incentive for playing: role-playing
games in cosy little rooms
- Movement: climbing
Recommended for
- Kindergarten children
- Supervised play areas such as
kindergartens, schools, after-school
programmes or similar
- Public play areas such as kindergartens,
schools, after-school programmes or
similar
Order No. 3.13100 Platform Hut

Huts for combination
Platform Hut
Platform Hut with roof
Small Platform Hut
Small Platform Hut with 2 walls,
2 benches, 1 table
Small Platform Hut with roof
Small Platform Hut with roof,
2 walls, 2 benches, 1 table

Order No 3.14350 Platform Hut with roof,
2 walls, 2 benches, 1 table

3.13100 / 3.13300

3.14100 / 3.14150

3.14300 / 3.14350
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Order No. 3.13100
Platform Hut

Technical information

Order No. 3.13300
Platform Hut with roof

Equipment made of non-impregnated
mountain larch
Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired
changes in shape
Claddings
Claddings made of mountain larch (4 – 5
cm) and spruce / fir (3 – 5 cm). Peeled
white by hand, natural tree surface
remains tangible and perceptible
Tongue and groove
Tongue and groove planks made of 4 cm
solid wood, highly resilient, no trickling
of dust / sand, protection against direct
rain
Hardwood rungs
Climbing rungs made of hardwood (ash)
Ø 4.2 cm, milled and mortised, secured
against twisting, easy to grip and not
cold for children to touch
Adjustable
Adjustable two-piece bolt
connection, easy to maintain, no
projecting threads
Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised
steel or stainless steel

Order No. 3.14100 / 3.14150
Small Platform Hut

Order No. 3.14300 / 3.14350
Small Platform Hut with roof

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.
Dimensions
(small deviations possible)

Scale 1:100
safety check according to EN 1176

Components
Order No. 3.13100
Platform Hut
4 side parts, 1 ladder, 2 floors
2 walls, 1 bench, 4 steel feet
Order No. 3.13300 as above, but in
addition with 2 roof sections
Order No 3.14100
Small Platform Hut
4 side parts, 1 ladder, 1 floor
4 steel feet
Order No. 3.14150 as above, but in
addition with 2 walls, 2 benches,
1 table with steel foot

3.13100 / 3.13300

3.14100 / 3.14150

Order No. 3.14300
Small Platform Hut with roof
4 side parts, 1 ladder, 1 floor
4 steel feet, 2 roof sections
Order No. 3.14350 as above, but in
addition with 2 walls, 2 benches,
1 table with steel foot
Attention:
Exact measurements may vary;
for all installation dimensions refer
to current assembly instructions.
Technical changes reserved.

Order No 3.13100 / 3.13300
Platform Huts
Height			
2.50 m
with roof			
3.30 m
Floor heights		
0.50 m
				
1.50 m
Side length		
1.25 m
Weight			
230 / 330 kg
Order No. 3.14100 - 3.14350
Small Platform Huts
Height			
2.00 m
with roof		
2.80 m
Floor height		
1.00 m
Side length		
1.25 m
Weight			
180 - 350 kg

Installation information
Surfacing requirements
corresponding to a fall height of
≤ 1.00 m or ≤ 1.50 m (please refer to price
list for more detailed information)
Foundations
Platform Huts
4 items 50 x 50 x 40 cm
excavation depth 60 cm
Table
1 item 40 x 40 x 40 cm
excavation depth 60 cm

3.14300 / 3.14350

3
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Technical information

Slide
Order No. 3.19200
width 1.00 m
for attachment to Huts 1.00 m

thickness of sliding surface 2 mm
handrail tube Ø 42 mm
ground anchor of oak

scale 1:100
Slide
Order No. 3.19210
width 0.45 m
for attachment to Huts 1.50 m

Order No. 3.19210
one-piece construction
total construction mould-profiled
longitudinally, no welding seams
along the slide surface
Dimensions
(small deviations possible)
Order No. 3.19200
installation height 1.00 m
width		
1.00 m
weight		
65 kg
Order No. 3.19210
installation height 1.50 m
width		
0.45 m
weight		
53 kg

scale 1:100

Order No. 3.19220
installation height 1.00 m
width		
0.45 m
weight		
45 kg

Slide
Order No. 3.19220
width 0.45 m
for attachment to Huts 1.00 m

scale 1:100
safety check according to EN 1176

Components

Installation information

Order No. 3.19200
1 slide with ground anchor
1 slide support

Surfacing requirements
corresponding to a fall height of
order No. 3.19200 ≤ 1.00 m
order No. 3.19210 ≤ 1.50 m
(please refer to price list for more detailed
information)

Order No. 3.19210
1 slide with ground anchor
1 support frame
Order No. 3.19220
1 slide with ground anchor
1 support frame

3.19200

3.19210

Foundations
excavation depth for ground anchor 55 cm
Attention:
Exact measurements may vary;
for all installation dimensions refer to
current assembly instructions.
Technical changes reserved.

3.19220
14

Note on installation
Avoid orientation of the slide to the
south (heating up of material).

14

Please refer to the price list for a more detailed
explanation of the quality characteristics.

total construction of slides made of
stainless steel, side walls glass bead
blasted
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Order No. 3.67531
Inclined Wall
for attachment to Huts 1.50 m

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Technical information
Equipment made of non-impregnated
mountain larch
Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired
changes in shape
Tongue and groove
Tongue and groove planks made of
4 cm solid wood, highly resilient, no
trickling of dust / sand, protection
against direct rain
Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised
steel or stainless steel

Order No. 3.67536
Inclined Wall
for attachment to Huts 1.00 m

6

41

Order No. 3.69470 Holding Rope
Richter Hercules type rope
Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables
and polyester yarn, diameter > 20 mm,
laid and glued with very good abrasion
resistance, strong sheathing even in the
case of damage by puncturing
Aluminium rope pressing
Aluminium rope pressing, cylindrically
pressed, with rounded ends

09/20
© Richter Spielgeräte GmbH

3

Rotating rope connection
Rotatable fitting without dangerous
openings, with sintered bush with
integrated swivel to ensure the rope
untwists
Order No. 3.69470
Holding Rope
for attachment height 1.50 m

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.
Dimensions
(small deviations possible)

Scale 1:100
Safety check according to DIN EN 1176

Components

Installation information

1 Inclined wall with inclination 45°
and 2 steel feet

Surfacing requirements
corresponding to a fall height of
Order No. 3.67531 ≤ 1.50 m
Order No. 3.67536 ≤ 1.00 m
(please refer to price list for more
detailed information)

Order No. 3.67531
Length		
Width		
Weight		

2.15 m
1.20 m
65 kg

Order No. 3.67536
Length		
Width		
Weight		

1.40 m
1.20 m
40 kg

Foundations
Order No. 3.67531
1 item 105 x 50 x 40 cm
Excavation depth 70 cm
Order No. 3.67536
1 item 105 x 50 x 40 cm
Excavation depth 60 cm
Attention:
Exact measurements may vary;
for all installation dimensions refer
to current assembly instructions.
Technical changes reserved.

3.67531

3.67536

19

20

24
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Order No. 3.68305
Inclined Balancing Beam
for attachment to Huts 1.50 m

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Technical information
Order No. 3.68305
Inclined Balancing Beam
Equipment made of non-impregnated
mountain larch, stand post made of oak
Bevel cut
Vertical stand posts with bevelled end
grain section as constructive wood
preservation measure
Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired
changes in shape
Chains
Chains made of hot-dip galvanized
steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge)
welded before galvanising, short-linked,
without eyelets on the connecting parts,
easy to exchange and shorten

Order No. 3.69480
Firemen's Pole
for attachment to Huts 1.50 m

1A

3

43

Order No. 3.69480 Firemen's Pole
Bent firemen‘s pole made of stainless
steel, glass bead blasted, Ø 42 mm
Order No. 3.69700 Horizontal Bar
Stand post made of oak
Bevel cut
Vertical stand posts with bevelled end
grain section as constructive wood
preservation measure

Order No. 3.69700
Horizontal Bar

Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired
changes in shape
For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.
Dimensions
(small deviations possible)

Scale 1:100
Safety check according to DIN EN 1176

Components

Installation information

Order No. 3.68305
1	Inclined balancing beam with
chain handrail and stand post

Surfacing requirements
corresponding to a fall height of ≤ 1.50 m
(please refer to price list for more
detailed information)

Order No. 3.69480
1 Bent fireman‘s pole
Order No. 3.69700
1 Horizontal bar with stand post

3.68305

3.69480

Foundations
Order No. 3.68305
Inclined Balancing Beam
1 item 60 x 60 x 50 cm
Excavation depth 70 cm
Order No. 3.69480
Firemen's Pole
1 item 30 x 30 x 30 cm
Excavation depth 50 cm
Order No. 3.69700
Horizontal Bar
1 item 60 x 60 x 50 cm
Excavation depth 70 cm

3.69700

Order No. 3.68305
Inclined Balancing Beam
Length		
Weight		

3.00 m
80 kg

Order No. 3.69700
Horizontal Bar
Horizontal bar diameter
Height

30 mm
1.14 m

Attention:
Exact measurements may vary;
for all installation dimensions refer
to current assembly instructions.
Technical changes reserved.
Balancing beam and horizontal bar
also available with steel feet.

1A
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La nueva marca de Territorio Urbano y Entorn Urbà _
Tel. 902 555 910
comercial@happyludic.com
www.happyludic.com

Señalización_

Atril Corten

Espacios naturales
SE006

Otros modelos

Atril Corten bajo

Características:
- Atril de soporte para información cultural, de obras
artísticas, itinerarios rurales y botánicos, avisos y
prohibiciones en espacios públicos, entre otros.
- Elegante y muy robusto: estructura de acero corten.
- Placa de trespa grabada en láser y acabado con
esmalte (una cara).

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones
de montaje. Si requieren del servicio de instalación,
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.
Dimensiones pie (AL): 800 mm
Dimensiones placa (A x L): 300 x 400 mm

Modelos:

300
400

Ref.

Descripción

Pie (AL)

Placa (A x L)

SE006

Atril Corten alto

800

300 x 400

SE006B

Atril Corten bajo

400

200 x 200

SE006P

Atril Corten panorámico

A personalizar

Medidas expresadas en mm

800
250 mm

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial _

Play value
Our system of wooden water gutters consists of 10 elements of different shapes
and functions which can be combined to
individual water play installations. The
gutters have different movable shutters,
are installed with inclination or horizontal. They allow for interesting water play
activities which are particularly attractive
for children. The gutters - some of them
are as wide as tables - can be used for
playing with mud and distributing water.
The feet have overlength, therefore it
can be cut at different levels on the construction side. By this it is possible to take
into account special requirements, e.g. of
wheelchair bound children. This system
of water gutters can be combined with
different water wheels and Archimedes
Screws.

Photo © Anton Donikov

© Richter Spielgeräte GmbH
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Design G. Beltzig

Fundamental characteristics
-	Child proportions according to
ergonomic requirements
-	Use of natural wood which is appealing
to the senses; the beautiful structure of
the wood gets more and more visible
by use
-	Incentive for playing: wood, sand,
water
- Movement: motor activities

Photo © Daniel Perales

Water play elements
of wood

Recommended for
- Kindergarten children
- Supervised play areas such as
kindergartens, schools, after- school
programmes or similar
- Public play areas such as kindergartens,
schools, after- school programmes or
similar
- Water play areas without supervision
Barrier-free
- Independant play

5.10103 - 5.15602
37
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Order No. 5.10103 / 5.10113
Reservoir

Order No. 5.12053 ff.
Solid water channel

Technical information
gradient

equipment of non-impregnated
mountain larch
Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired
changes in shape

Order No. 5.10203 ff.
Channel with wedge seal

Order No. 5.12503
Water see-saw with shock absorbers

gradient

Tongue and groove
Tongue and groove planks made of 4 cm
solid wood, highly resilient, no trickling
of dust / sand, protection against direct
rain
Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised
steel or stainless steel

Order No. 5.10303 ff.
Channel with two-way seal

Order No. 5.12803
Channel with transverse see-saw
gradient

gradient

Order No. 5.10.103/5.10113
Plywood
Plywood made of mountain larch,
three-layer (3 cm), five-layer (4 cm). High
dimensional stability, waterproof, glued
according to DIN EN 13353:2011
For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

Order No. 5.10403 ff.
Channel with
gradient
shutter

Order No. 5.15602 ff.
Triangular channel
gradient

Order No.
5.10103/5.10203ff./5.10303ff./
5.10403ff./5.15602ff.
sealed with microcellular rubber
Solid channels
Order No. 5.12053, 5.12503, 5.12803
floor plates 10/30 cm

Order No. 5.10603
Round mud table

Dimensions
(small deviations possible)

Order No. 5.10703
Square mud table

see sketches
weight			

30 - 90 kg

Planning information
Scale 1:100
Safety check according to EN 1176

Components

Installation information

1	Element
with the corresponding number of
support posts each incl. steel feet

Surfacing requirements
no fall height according to standard,
staircase-like constructions may make
necessary an examination of the fall
height
Recommendation: sand with drainage or
paving stone with gully; for playing with
„mud“, sand is required.
Required space according to overall
installation.
Foundations according to overall
installation, excavation depth 70 cm each
Attention:
Exact measurements may vary, for
all installation dimensions refer to
current installation instructions.
Technical changes reserved.

5.10103 - 5.15602
38

Equipment marked with a pointing arrow
needs to be installed with a gradient of
approx. 2% (= 2 cm on 1 m). This means
that for planning not only the height
of the equipment but also the gradient
needs to be taken into consideration.
The lengths of the support posts must
be checked for the planned installation
heights. The required lengths of the
support posts need to be calculated by
the customer taking into consideration
the installation depth (depending on the
surface) and the intended height (above
ground).
If several elements are installed in a line,
this might make necessary a corresponding modelling of the ground.

3

6

41
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Water and mud
Playing with mud, shaping and building
with sand, earth and water is a fundamental human requirement, which
even adults find difficult to suppress
sometimes. With different types of
water play equipment, children can gain
insights into different functions and learn
physical laws while playing. Troughs,
water see-saws and mud tables ensure
intense mud play which children often
participate in together.

© Richter Spielgeräte GmbH
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Photo © Daniel Perales

Design G. Beltzig

Water play elements
of wood

5.10103 - 5.15602
39
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Play value
Swinging and rocking are typical
movements in the childhood. Children
are looking for possibilities to experience
this swinging movement. Lying in the
Cradle Swing is above all pleasant when
a friendly co-player sets the swing in
motion from outside. It is special fun if
there are several “chicks” in the nest.
Fundamental characteristics
- appealing design
- sturdy construction of round poles
-	older children can also use the nest as
a swing
-	incentive for playing: lying oneself in a
nest
-	movement: swaying, rocking and
swinging

Order No. 6.14520 Cradle Nest special

Barrier-free
- special exercise experience
- with a carer

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

10/15

Suitable
- for children from 4 years
-	for nurseries
public playgrounds
playgrounds situated near houses
institutions for children with special
needs

Order No. 6.14500 Cradle Nest

Cradle Nest
Cradle Nest special

Order No. 6.14500 Cradle Nest

6.14500
357

6.14520
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scale 1:100

Technical information
Order No. 6.14500 Cradle Nest

perforated
the earth/air zone of the wood is perforated by small bore holes to ensure that
the impregnating agent penetrates this
particularly endangered zone
universal joint
drop-forged and hot-dip galvanised
joint yoke; the universal joint insert
consists of two swing bearing, here
reinforced workmanship
concealed head
large surface for pressure distribution,
prevents water from getting inside,
protects the bolt head
adjustable
no projecting threads after re-tightening due to two-piece bolt connection
and therefore easy to maintain
strong fastening
bolt connections with milled metal
rings for connections which are stressed
cross-wise

Order No. 6.14520
Cradle Nest special

brass bush
for all to and fro movements we use
bush bearings which allow for selflubrication while in use and which can
be easily exchanged in case of need

1

2
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cradle nest, Ø 120 cm, with coloured
rope ring (blue or green), basket of
recycling rubber-chain-steel cable mat
suspended on 8 mm hose-sleeved
chains, hot-dip galvanised
Order No. 6.14520
Cradle Nest special

Safety check according to EN 1176

Components

Installation information

Order No. 6.14500
Cradle Nest
1 swing frame
1	cradle nest suspended on
hose-sleeved chains

Surfacing requirements
corresponding to a fall height of ≤ 1.50 m
(please refer to price list for more
detailed information)

Order No 6.14520
Cradle Nest special
1 swing frame with steel feet and
cross beam made of steel
1	cradle nest suspended on
hose-sleeved chains

6.14500

Description of materials as before, but
posts of non-impregnated mountain
larch
crossbar
of galvanised steel, with rigid corner
connection
42

ground anchor
all parts used for anchoring to the
ground made of hot-dip galvanised
steel

Foundations
4 items 60 x 70 x 60 cm
excavation depth 80 cm
Attention:
Exact measurements may vary, for
all installation dimensions refer to
current installation instructions.
Technical changes reserved.
Order No. 6.14500 Cradle Nest also
available with steel feet.

6.14520
358

Dimensions
(small deviations possible)
Order No.
height		
vertical clearance
width		
depth		
weight		

6.14500
2.80 m
2.60 m
3.80 m
2.05 m
310 kg

6.14520
2.90 m
2.60 m
4.30 m
2.15 m
280 kg

41

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

de-barked
de-barked posts, Ø 15 - 18 cm, of
spruce/fir, boiler pressure impregnated
according to DIN 68800-3, use class 4

Order No. 6.14500 Cradle Nest

Ping-Pong
VMOTC

T +34 938 5 21 000
www.benito.com
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BENITO
–Play

0

V 01 04/07/2016

1530

2740

BENITO –Urban –Light –Play –Covers

12. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RAMV00,E2RAMV11,E2RAMV10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D5 - CINDRIS PER A ARCS, VOLTES I REVOLTONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D5DR10,E4D5DR20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge del elements de fusta que formen el cindri, per a la realització
d'arcs, voltes i revoltons.
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements d'apuntalament
- Muntatge i col·locació dels elements que formen el cindri
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat de junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de travaments
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen el cindri han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i de suportar sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la col·locació a l'obra.
La col·locació de cindris s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un descindrat fàcil.
El descindrat s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El termini de descindrat ha de ser el que indiqui la DF.
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Replanteig parcial de les directrius i de les generatrius: ± 10 mm
- Replanteig total de les directrius i de les generatrius: ± 20 mm
- Nivells d'arrencada i de la clau: ± 10 mm/2 m
- Planor de les cares: ± 20 mm
- Moviments locals del cindri: <= 5 mm
- Moviments del conjunt: <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
Abans de col·locar l'obra s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del cindri.
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El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK6 -

TIGES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EK61GA01,EK61GA02,EK61GA12,EK61GA03,EK61GA04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tiges per a la transició entre la part enterrada de la instal·lació de gas i la part vista o
encastada en murs.
S'han considerat els tipus de tijes següents:
- Tijes de polietilè-acer
- Tijes de polietilè-coure
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Execució de les unions
- Prova d'estanquitat
- 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.
La part de polietilè ha de quedar unida a la xarxa de distribució enterrada i la part de coure
o d'acer ha de quedar unida a la part vista de la instal·lació.
Les unions han de ser estanques a la pressió màxima de servei de l'escomesa.
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar
muntats i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament.
El muntatge i les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del
fabricant, dels reglaments vigents i de les normes i recomanacions de les companyies
subministradores.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la tija muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificació de l'accessibilitat i maniobrabilitat dels dispositius de tall.
- Verificació dels accessoris i sistemes d'unió (suports, senyalització,
unions...).
- Verificació de l'assaig d'estanquitat de la instal·lació.

proteccions,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de
la pressió.
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú
de gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa
de subministrament:
+-----------------------------------------------------+
¦
Pressió màxima
¦
Pressió de
¦
Temps
¦
¦ d'operació (MOP) ¦
prova
¦
durada
¦
+--------------------+------------------+-------------¦
¦
2 < MOP <= 5
¦
> 1,4 x MOP*
¦
1 hora
¦
+--------------------+------------------+-------------¦
¦
0,1 < MOP <= 2
¦ > 1,75 x MOP** ¦ 30 minuts ¦
+--------------------+------------------+-------------¦
¦
MOP <= 0,1 bar
¦ > 2,5 x MOP*** ¦ 15 minuts ¦
+-----------------------------------------------------+
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100
mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques.
Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un
manòmetre de columna d'aigua en forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.

____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221MV01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
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zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
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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
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

____________________________________________________________________________
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310500,B0310020,B0312010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
-

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
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SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
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terreny sec i net destinat
d'emmagatzemar per separat.

a

l'apilament

dels

àrids.

Les

sorres

d'altres

tipus

s'han

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
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A
-

la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B032 - SAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
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- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B033SJ00,B0332Q10,B0332P10,B0330020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
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la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
-

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
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Contingut de compostos fèrrics:

Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
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- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
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garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com
a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls
naturals o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
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- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar
continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum
executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B038 - GRANULATS-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0382400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla homogènia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions.
S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment:
- Sòl-ciment (SC40 i SC20)
- Grava-ciment (GC25 i GC20)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5 N. Es podrà autoritzar la utilització de
ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades.
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no
s'hagin fet a fàbrica.
La mescla no ha de tenir segregacions.
La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions
de contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació:
Contingut de ciment, en pes (C):
- Sòl-ciment: >= 3%
- Grava-ciment: >= 3,5%
La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents:
+------------------------------------------------------+
¦
Tamís
¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦
¦
(mm)
¦
SC40
¦
SC20
¦
¦-------------¦------------------¦---------------------¦
¦
50
¦
100
¦
¦
¦
40
¦
80 100
¦
¦
¦
25
¦
67 100
¦
100
¦
¦
20
¦
62 100
¦
92 - 100
¦
¦
12,5
¦
53 100
¦
76 - 100
¦
¦
8
¦
45 - 89
¦
63 - 100
¦
¦
4
¦
30 - 65
¦
48 - 100
¦
¦
2
¦
17 - 52
¦
36 - 94
¦
¦
0,5
¦
5 - 37
¦
18 - 65
¦
¦
0,063
¦
2 - 20
¦
2 - 35
¦
+------------------------------------------------------+
La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents:
+------------------------------------------------------+
¦
Tamís
¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦
¦
(mm)
¦
GC25
¦
GC20
¦
¦-------------¦------------------¦---------------------¦
¦
40
¦
100
¦
¦
¦
25
¦
76 100
¦
100
¦
¦
20
¦
67 91
¦
80 - 100
¦
¦
8
¦
38 - 63
¦
44 68
¦
¦
4
¦
25 - 48
¦
28 51
¦
¦
2
¦
16 - 37
¦
19 - 39
¦
¦
0,5
¦
6 - 21
¦
7 - 22
¦
¦
0,063
¦
1 7
¦
1 7
¦
+------------------------------------------------------+
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calçada: 4,5<= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
- Sòl-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per
trituració, o un sòl granular.
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de
cantera o gravera.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): <= 1%
Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.
Plasticitat:
- Granulat per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 15 (UNE 103104)
- Àrid per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):
- Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2: Nul·la
- Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP <6 (UNE 103104)
Coeficient de "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2) de l'àrid gruixut de la grava-ciment (fracció
retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):
- Calçada:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30
- Categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35
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- Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat
Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133):
- Àrid gruixut grava-ciment: <= 0,25%
- Àrid fi grava-ciment: <= 1%
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- GC20: > 40
- GC25: > 35
Toleràncies respecte a la fórmula de treball:
- Grandària màxima: 0
- Tamisatge amb tamisos superiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): ± 6%
- Tamisatge amb tamisos inferiors al 4 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisatge amb tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1,5%
- Contingut de ciment, en pes: ± 0,3%
- Contingut d'aigua: -1,0% / + 0,5%
Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d'aigua o les
disgregacions de la mescla, al lloc d'utilització.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on han de constar, com a mínim, les
dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el granulat-ciment
- Data de lliurament i número de sèrie del full
- Adreça del subministrament i nom de l'usuari
- Quantitat que forma la càrrega
- Característiques del granulat-ciment
- Tipus de ciment utilitzat
- Hora de càrrega del camió
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D - TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D4000,B03D1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
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La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

< 0,2%

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera
que no se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000
m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
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estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
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+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
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- Classes 42,5 :
- Classes 52,5 :

2 mesos
1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
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- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

Pàgina: 24

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 - GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0521200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
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amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

de

yeso

para

la

de

yeso

para

la

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
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Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva
documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS

Pàgina: 27

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma
UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs
de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552460,B0552100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers:
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sòlid a
temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules : Polaritat positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦ C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦
¦UNE EN 13808
¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦
IMP ¦ MIC ¦ REC ¦
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦
- ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦
ECI
¦ECL-2d ¦ECL-2b¦
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE ¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Propietats
¦1425 ¦ ¦
TBR (Clase 1)
¦
¦perceptibles ¦
¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
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¦Polaritat
¦1430 ¦ ¦
Positiva (Clase 2)
¦
¦partícules
¦
¦ ¦
¦
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Índex
¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦
¦trencament
¦ -1 ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5
¦Clase5 ¦Clase7¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦ 48-52 ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3 ¦Clase5 ¦Clase5¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦ 5-15
¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦
¦destilat
¦
¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45¦
¦(2mm,40ºC)
¦
¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1
¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5
¦ <=10
¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90
¦ >=90 ¦ >=90 ¦
¦
¦
¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN
¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦
¦13808
¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC ¦
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦
¦Denominació ant.(*)
¦ECR-1 ¦
- ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE ¦ U ¦
Assajos sobre emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦ >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦
¦destil·lat
¦
¦
¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització
¦
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦25ºC
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦
¦
¦Reblaniment
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
DV: Valor declarat pel fabricant
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades.
+----------------------------------------------------------------------+
¦
Denominació UNE EN 13808
¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦
¦
¦
ADH
¦ TER
¦
MIC
¦
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Denominació anterior(*)
¦ ECR-1-m ¦
¦ ECL-2d-m ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propietats
¦ 1425 ¦
¦
TBR (Clase 1)
¦
¦perceptibles
¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polaritat de
¦ 1430 ¦ ºC
¦
Positiva (Clase 2)
¦
¦partícules
¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦ 70-130 ¦ 70-130 ¦ 120-180 ¦
¦
¦
¦
¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase
¦
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦ 58-62
¦ 58-62 ¦ 58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut d'oli
¦ 1431 ¦
%
¦ <=2,0
¦ <=2,0 ¦ <=2,0
¦
¦destil·lat
¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦
35-80 ¦ 35-80 ¦ 15-45
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦
¦
¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu de tamisat
¦ 1429 ¦
%
¦
<=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦
<=10
¦ <=10
¦ <=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦
>=90
¦ >=90
¦ >=90
¦
¦
¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦
Denominació UNE EN 13808
¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦
¦
¦
ADH
¦ TER
¦
MIC
¦
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Denominació anterior(*)
¦ ECR-1-m ¦
¦ ECL-2d-m ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ <=330
¦ <=50
¦
<=100 ¦
¦
¦
¦
¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦
>=35
¦
>=55 ¦
>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦ Clase 6 ¦ Clase 2 ¦ Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦
>=0,5 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5
¦
¦Vialit
¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦
%
¦
>=40
¦
>=40 ¦
>=40
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització
¦
¦UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769
¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦
DV
¦
¦
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de
¦ 1427 ¦ ºC
¦
DV
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió por pèndul
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦
DV
¦
¦Vialit
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦
Clase 2
¦
+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: Se informarà del valor
DV: Valor declarat pel fabricant.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el
següent format: C _% lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % lligant: Contingut de lligant.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: nomès si s'incorporen polímers.
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament
segons l'UNE EN 13075-1.
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
ADH: reg d'adherència
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TER:
CUR:
IMP:
MIC:
REC:

reg termoadherent
reg de curat
reg d'imprimació
microaglomerat en fred
reciclat en fred

BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera
que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de
mescles bituminoses d'alt mòdul.
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Característica
¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE EN
¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦Annex A ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam. vas obert
¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/) segons el següent format:
B P.min/P.max.
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.
- P.màx: Penetració màxima.
- P.mín: Penetració mínima.
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat
amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per
l'ús d'un o més polímers orgànics.
Es consideraren també com betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta
de fabricació a l'obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN 14023
¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75/ ¦
¦
¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Denominació anterior (*)
¦ BM-1 ¦ BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦
¦ BM-4 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan. ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió.Força ¦13589 ¦j/cm2¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
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¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta
¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(**)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten.
¦ 1426 ¦ % ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt
¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup.25ºC
¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR:S'informarà del valor.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-)
representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de
fabricació :
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
- T < 180 ºC per a la resta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament nets abans de la
càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, comptaran amb
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en
fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50
ºC.
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin
més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el
betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser
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transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius
(10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els
tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i
sortida inferior amb forma troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada.
- Nom i direcció del comprador i destí
- Referència de la comanda
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre del certificat de control de producció.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
- Referència a la norma UNE EN 13808.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques de l'EMULSIÓ:
- Viscositat UNE EN 12846)
- Adhesivitat NE EN 13614).
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:
- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN
13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit
d'estabilització segons UNE EN 14895 i envelliment segons UNE EN 14769 :
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN
1426.
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment UNE EN
1427.
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.
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-

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques del Betums:
Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426.
Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a
l'envelliment UNE EN 12607-1.
- Consistència (forçaductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers
- penetració retinguda UNE EN 1426
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427
- canvi de massa UNE EN 12607-1
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en
betums UNE EN 12591
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers).
- El subministrador aportarà informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional
sobre la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a
l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i
emmagatzematge
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues
mostres d'un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà
fins esgotar el període de garantia.
Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que
s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar
les característiques de les taules 211.2 de l'article 211 del PG-3, amb una freqüència d'una
vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus de
composició de betum.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en
obra.
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues
mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la
instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de
treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l'altre els
següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge
intermedi previ a l'entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt
entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF).
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i com a
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mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició de betum modificats.
En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran previ
al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del
dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització
de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en
cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues mostres de
dos quilograms segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al
tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Tamisatge UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin
necessaris.
Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de
regs es considerarà la fracció setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc
d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Tamisatge UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin
necessaris.
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb
freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l'execució i per a cada tipus
i composició d'emulsió.
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions
de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de
la part superior i l'altre de la part inferior del tanc d'emmagatzematge els següents assajos:
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització
de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en
cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals.
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició
d'emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les
característiques.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al tanc
d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES
A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3/75
per a cada lligant
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213.
Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211.
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064E26B,B064500C,B064300B,B064100C,B064300C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
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- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
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- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
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substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Técnico de la

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

-

-

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Pàgina: 41

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
condicions del plec.

les
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
Pàgina: 43

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065E92B,B065760A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació,
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als

el procés de fabricació i el transport han
pot fer per propietats o per dosificació i

formigons designats per propietats
formigons designats per dosificació
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
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- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Técnico de la

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
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- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

-

-

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
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determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
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- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
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- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
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- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es
la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
mesos.

fabrica el formigó amb
de dosificació quan el
de qualitat oficialment
antiguitat màxima de 6

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
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si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0710180.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Pàgina: 53

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
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-

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200,B0A14300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
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orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas
UNE 17033:1966 Puntas
UNE 17034:1966 Puntas
UNE 17035:1966 Puntas
UNE 17036:1966 Puntas

redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
de cabeza cónica.
redondeadas de cabeza

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A75K02,B0A75E00,B0A75800,B0A75F02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base
forat roscat de M6

per
per
per
amb

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B27000,B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
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Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
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- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
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d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
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¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Pàgina: 66

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 - PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81680.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
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evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF6F0A,B0DFDRB0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
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- Dimensions nominals:
- Balcament: 5 mm/m

± 5 %

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000,B0DZP600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
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les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Pàgina: 71

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1DEA1,B0F1D2A1,B0F15E51.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
<= valor declarat pel fabricant, amb
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indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
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indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F74240.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
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El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0G -

PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G1 - PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G1UM33.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
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- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE
Llosa de
de quars
No ha de

GRES:
pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
i materials aglomerants diversos.
tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.

PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.

sedimentari

PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
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- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha
de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir
la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
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- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: ±3 mm
-E>80: ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges
del passador):
- Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola: ±2 mm
- Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:
± 1 mm (mesurat des la cara
exposada)
- Fondària del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS
MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN
1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
Pàgina: 81

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors
declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta
en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta
en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que
arribin a l'obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
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- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 84

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0B121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
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Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
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traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

____________________________________________________________________________

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A -

MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AA211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A -

MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AZAF0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7721C10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):
>= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada
pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
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-

Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):
>= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):
>= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i
obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques
complementaries
per
a
condicions
d'us
específiques
en
làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al
sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
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i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions

la
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OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l'impacte.
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
- En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
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de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B111L0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
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- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments
de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
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- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas
de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i
protecció:
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A
-

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
Productes per a canals de Funcio: Separació,
Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Massa nominal en kg
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada
subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en obra, es
realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les
desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a
l'especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE
POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C

en

un

material

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
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MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:

78%

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
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d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas
especificaciones y métodos de ensayo.

para

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7Z24000,B7Z22000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d'adhesivitat.
Pàgina: 104

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización.
Emulsiones asfálticas.

Materiales

bituminosos

y

bituminosos

modificados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les
limitacions establertes en el plec.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89Z9000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
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Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
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- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Pàgina: 109

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Resistència a la calor (UNE 48-033):

Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el
clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
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brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h
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VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea
epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
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a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96511D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):
valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4
mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
-

Dispositiu
Dispositiu
Dispositiu
Dispositiu

de
de
de
de

mesura
mesura
mesura
mesura

de
de
de
de

300
400
500
800

mm
mm
mm
mm

de
de
de
de

llargària:
llargària:
llargària:
llargària:

± 1,5 mm
± 2 mm
±2,5 mm
± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
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- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna,
per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B966A1D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

i

amb

una

secció
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- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):
valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4
mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
-
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
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Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna,
per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B96AUC30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

de

la

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B99ZZ090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.
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S'han considerat els elements següents:
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Toleràncies:
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):
- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm

± 2 mm

BASTIMENT:
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.
Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i
platina de reforç.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Gruix: >= 3 cm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9B -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9B11200,B9B1GA01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50
i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones
meteoritzades o d'altres defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades
i la inferior desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la compressió: Ha de complir la norma UNE-EN 1926
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Pes específic aparent (UNE-EN 1936): >= 25 kN/m3
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1342.
Toleràncies:
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 1 (marcat T1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 30 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com
a mínim:
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047)
- Nom comercial de la pedra
- El nom i l'adreça del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1342
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència al glaç/desglaç
- Resistència a compressió
- Resistència al lliscament
- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, a més ha de constar:
- Càrrega de trencament
- Resistència al lliscament (si procedeix)
- Durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
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métodos de ensayo.
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines
Requisitos y métodos de ensayo.

de
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E1F100,B9E1H100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
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- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
llargària:
llargària:
llargària:
llargària:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
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- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
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B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F15100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
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Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles
i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
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- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11131,B9H11B31,B9H11J31.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut
elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes
amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un
contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en
capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
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- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm,
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i
0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels
granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm,
22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la
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temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han
d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de
les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN
13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES DISCONTÍNUES:
Requisits dels materials constitutius:
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
- Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la
mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de
complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la
sèrie 2 segons la norma UNE-EN 13043.
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de
la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar
dels següents:
- Mescles discontinues:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mescles tipus SMA:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm,
22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm,
- Mescles drenants:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm,
22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm,
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- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos
següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.
La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria,
els límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en
mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent
a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2
en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues,
a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la
taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: A, B, C o D
- lligant: Desingació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de
l'UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
MESCLES DISCONTINUES SMA:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: Cap o NR
- lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la
taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en
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qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut,
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.
MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:
- PA: Mescla bituminosa drenant
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons
l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a
màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de
l'UNE-EN 13108-7
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de
l'UNE-EN 13108-7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50: 150 a 180ºC
- Grau 50/70: 140 a 175ºC
- Grau 70/100: 140 a 170ºC
- Grau 160/220: 130 a 160ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball.
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el
comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels
especificats en l'article 212 del PG 3.
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir
multiplicant pel factor x = 2,65/d.
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols
mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols
mineral): ± 0,3%
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits
en la taula 542.1 del PG 3.
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles
que tinguin deformacions plàstiques.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm;
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0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la
mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del
PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%,
amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75%
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de
la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat
en la taula 542.12 del PG 3.
Contingut de forats: Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons
les normes següents:
- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les
taules 542.14a o 542.14b del PG 3.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia: >= 80%
- Capes de rodadura: >= 80%
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescles drenants: PA 11, PA 16
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2
mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla,
els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3
per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els
valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar
en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063
que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.
Mescla tipus SMA:
+------------------------------------------------------------------------------+

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14F7A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per
a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
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-

Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°

PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Roure
¦
Melis
¦
Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦
45 N/mm2
¦
60,4 N/mm2 ¦
40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió
¦
60 N/mm2
¦ 115 N/mm2
¦
80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦
7,5 N/mm2
¦
4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦
tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda
¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la
peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la
DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <=
2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la
DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o
amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB1518A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de
protecció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser
resistent als ambients corrosius.
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius
d'ancoratge.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que
sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250
de la llum.
Composició química de l'acer:
+-----------------------------------------+
¦
¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦
¦
¦-----------------¦------------------¦
¦ C ¦
<= 0,07%
¦
<= 0,07%
¦
¦ Mn ¦
<= 2,00%
¦
<= 2,00%
¦
¦ Si ¦
<= 1,00%
¦
<= 1,00%
¦
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00% ¦
¦ Mo ¦
¦ 2,00% - 2,50%
¦
+-----------------------------------------+
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Toleràncies:
- Gruix: 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les
barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA -

MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000,BBA13100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
Pàgina: 138

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un
vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte
2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:
- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència
als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
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CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:
- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la
meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM1 - SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM13601,BBM12601,BBM11101.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de
señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras;
únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.
- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
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No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la
seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per als bordes de la placa de la senyal (els bordes de la senyal no estan protegits,
el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense protecció alguna
de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3, per la seva part, compliran les
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic.
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
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vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
*
UNE
135331:2011
Señalización
vertical.
Señales
metálicas
permanentes.
Zona
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

no

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha
de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica
si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la
mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma PG 3/75 MOD 6-OM.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM3 - CARTELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BBM35110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a
subministrar.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel•les (de 175 mm. d’alçada) que
formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d’una senyal.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la
seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per als bordes de la placa de la senyal (els bordes de la senyal no estan protegits,
el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense protecció alguna
de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3, per la seva part, compliran les
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
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Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic.
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
*
UNE
135331:2011
Señalización
vertical.
Señales
metálicas
permanentes.
Zona
no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha
de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica
si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la
mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma PG 3/75 MOD 6-OM.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD559100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub recte de secció circular, obtingut per un procés d'emmotllament d'un formigó amb contingut
baix de granulats fins.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, ni obturacions de la part porosa.
Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tota la seva llargària, excepte als extrems,
que han d'acabar amb encaix.
La superfície interior ha de ser regular i sense rebaves. S'admeten petites irregularitats
locals que no disminueixin la qualitat del tub ni la capacitat del desguàs.
Diàmetre interior: Diàmetre nominal
Superfície d'absorció: >= 20% de la superfície total
Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrrega de ruptura:
- Diàmetre < 35 cm: >= 10 kN/m
- Diàmetre 35-70 cm: >= 14 kN/m
- Diàmetre > 70 cm: >= 20 kN/m
Capacitat d'absorció a 1 bar de pressió hidrostàtica: >= 50 l/min x dm2
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,021
Capacitat mínima de filtració: >= 85 l/s·m2·bar
Toleràncies:
- Diàmetre interior:
- Diàmetre 15 25 cm: ± 3 mm
- Diàmetre 30 40 cm: ± 4 mm
- Rectitud: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a
l'aixafament del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Diàmetre nominal
- Número d'identificació de la sèrie o data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l'estanquitat del tub.
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada
peça es realitzaran:
- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada tipus de tub, es realitzaran els següents assaigs:
- Resistència a l'aixafament o flexió transversal (ASTM C.497).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran
rebutjades a l'instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot
assajat.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5A2D00,BD5A2600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub ranurat de PVC no plastificat,
subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de volta
- Tub circular

injectat,

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tant el tub com les peces especials han

per

a

la

recollida

i

el

desguàs

de tenir els seus extrems acabats

d'aigües

en un tall
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perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta
elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral
Toleràncies:
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm
TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de "T".
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan
estigui en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): "D"
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs
d'aigües subterrànies.
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració ¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(cm2/m)
¦
(l s/m)
¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦ 90
¦>= 0,8 ¦
>= 65
¦
>= 1,5
¦
¦ 110
¦>= 1,0 ¦
>= 75
¦
>= 2,8
¦
¦ 160
¦>= 1,2 ¦
>= 100
¦
>= 5,2
¦
+----------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per
tal d'evitar manipulacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
- Data de fabricació
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l'estanquitat del tub.
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- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada
peça es realitzaran:
- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran
rebutjades a l'instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot
assajat.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5L2580.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.
S'han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran
d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament,
adherit a la part superior dels nòduls.
Per a les làmines nodulars:
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3): >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió: >= 90 kN/m2

han de ser

del sòl.
una franja
i la resta
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Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3): >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426): ± 10%
- Ample (UNE EN 426): ± 1%

Aprox. 5 l/s m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD -

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ51D0,BDDZAHD0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

o

interceptors

i

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
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El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el
pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
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Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
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- Dimensions:
- Guerxament:

± 2 mm
± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible
entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la
seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats,
característiques.

de

manera

que

no

s'alterin

les

seves

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con
suministro de piezas moldeadas.

grafito

esferoidal.

Tipos

y

condiciones

de

recepción

y

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN
ISO 1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA -

TUBS I ACCESSORIS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA29540,BFA26540,BFA1E340.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir
plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

de

poli

(clorur

de

vinil)

no

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o
d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu
ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum
visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la
taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir
l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN
921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats,
en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
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El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre
les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els
requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents
inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦
DN
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
12
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
16
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
20
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ ¦
¦
25
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦
32
¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦
40
¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ ¦
¦
50
¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦
63
¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ ¦
¦
75
¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦
90
¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ ¦
¦ 110
¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125
¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140
¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160
¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180
¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200
¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225
¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ ¦
¦ 250
¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ ¦
¦ 280
¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
¦ 315
¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ ¦
¦ 355
¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ ¦
¦ 400
¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ ¦
¦ 450
¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ ¦
¦ 500
¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ ¦
¦ 560
¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 630
¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 710
¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 800
¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 900
¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 1000
¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex
A de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
+--------------------------------+
¦
Diàmetre
¦ Tolerància ¦
¦
nominal dn
¦ Diàmetre
¦
¦------------------¦-------------¦
¦
<= 50
¦
+ 0,2
¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦
+ 0,3
¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦
+ 0,4
¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦
+ 0,5
¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦
+ 0,6
¦
¦
225
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
280
¦
+ 0,9
¦
¦
315
¦
+ 1,0
¦
¦
355
¦
+ 1,1
¦
¦
400
¦
+ 1,2
¦
¦
450
¦
+ 1,4
¦
¦
500
¦
+ 1,5
¦
¦
560
¦
+ 1,7
¦
¦
630
¦
+ 1,9
¦
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¦ 710 >= dn <=1000 ¦
+ 2,0
¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un
interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest
interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies
definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
ACCESSORIS:
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
¦
dn (mm)
¦ embocadura
(mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx
¦
¦------------------¦---------¦----------¦
¦
dn <= 90
¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l'embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d'embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
ACCESSORIS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y
alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
ACCESSORIS:
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d'extrussió
ACCESSORIS:
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Designació comercial
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm
- Designació del material
- Pressió nominal PN
- Informació del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a
sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB24400,BFB27400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
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¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
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¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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-

Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWA2940,BFWA2640,BFWB2405,BFWB2705.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFYA3940,BFYA3640,BFYB2305,BFYB2405,BFYB2705,BFYA1E40.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1B0760.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestreta
- Amb tapa fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559
AMB PORTA I FINESTRETA:
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.
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AMB TAPA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RG10,BG22TA10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380800.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
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REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW1B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJS -

EQUIPS PER A REG

BJS1 - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS14030,BJS13030,BJS12030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJS -

EQUIPS PER A REG

BJS4 - DIFUSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS41510.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi
efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van
equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop
fabricada
- Programadors
electrònics
o
autònoms:
Elements
que
governen
l'obertura
de
les
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula
es produeix per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa,
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al
catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
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-

Cos emergent
Tapa de goma
Joc de broquets intercanviables
Filtre

GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJS -

EQUIPS PER A REG
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BJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJSA21L0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi
efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van
equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop
fabricada
- Programadors
electrònics
o
autònoms:
Elements
que
governen
l'obertura
de
les
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula
es produeix per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa,
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de
ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al
catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
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Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de
la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V
cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes: Doble programa A/B
- Arrencada: 3 recs en l'interval programat
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos.
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg: 2 com a màxim
- Arrencament automàtic: 3 regs en l'interval programat
- Temps de reg: 1 setmana a 24 h
- Cicle o interval: 1/2 dia a 7 dies
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 171

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN111580.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN314320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
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- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1:
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3:
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas
y regulación de acero.

Determinación de los tipos de válvulas.
2: Definición de los componentes de las
Definición de términos.
de globo y válvulas de globo de retención

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 -

BANCS

BQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ11HA32,BQ11H332.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió
cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 -

PAPERERES

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ213110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de
tub.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports.
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a
bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç
superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ3 -

FONTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ3Z1300,BQ312411.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de
formigó.
Pàgina: 175

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQB -

JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

BQBA - MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQBA0144.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Protector d'arbres format per dues peces unides per cargols Allen.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Platines verticals d'acer pintat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La unió entre tutor i arbre ha d'estar formada per un material flexible i no abrassiu.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops o altres defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Dimensions de l'element acabat: ± 5 mm
PLANXA DESPLEGADA:
Cada element ha d'estar format per planxa desplegada, soldada a un bastiment perimetral de
reforç i amb una L soldada a la platina inferior per a unir el protector amb l'escocell.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Planxa desplegada: 42 x 13 x 2 mm
Gruix de la planxa desplegada: 1,5 mm
Platina-anella superior i inferior: 40 x 2 mm
Platines laterals: 20 x 37 x 1,5 mm
Angular de l'anella inferior: 50 x 35 x 2 mm
Protecció de galvanització del conjunt: >= 225 g/m2
PLATINES VERTICALS:
Cada element ha d'estar format per platines verticals fixades per soldadura a quatre
semicèrcols de la mateixa platina, amb forats als extrems per a la col·locació dels cargols.
Les platines verticals han de ser d'alçàries diferents, col·locades alternativament, les més
llargues són per anar clavades al terra. La diferència de llargària ha de ser >= 20 cm.
L'acabat del conjunt ha de ser pintat amb dues mans de mini i dues d'esmalt brillant.
Platines verticals i d'anelles: 20 x 3 mm
Llargària de les platines verticals curtes: >= 170 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
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BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada
i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
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- Paper reciclat:

60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR439437,BR43D428,BR45C63B,BR4H3433.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
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S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
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Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
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l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades
certificats de garantia corresponents.

i

acompayades

dels

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRB -

MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

BRB5 - TRAVESSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB5P2A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais
exteriors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taulons de fusta de pi roig
- Taulons de fusta de roure
- Taulons de fusta tropical
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de
coure lliures d'arsènic i crom.
Llargària: <= 250 cm
Contingut d'humitat: <= 6%
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm/total
- Dimensions de la secció: ± 5%
- Torsió del perfil: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2,D060M0C1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

Pàgina: 185

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D070A6C1,D0701461,D070A8B1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 186

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B27A00,D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:

± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
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compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

13 - FONAMENTS I CONTENCIONS
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1351CH51.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó
armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
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.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
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- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- 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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat 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.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
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·lèsima de
la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà
en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions
de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

17 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
179 - IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
17951113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'impermeabilització amb pintura i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta
densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la impermeabilització líquida
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La impermeabilització executada, ha d'impedir la presència inadequada d'aigua o humitat
procedent d'escorrentius o del terreny.
La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau
d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.
El conjunt ha de ser estanc.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el
parament vertical per sobre del nivell del sòl exterior.
La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de
reforç del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i
d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització
que s'utilitzi.
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament: >= 15 cm
Amplària de la capa de reforç en l'aresta: >= 15 cm
LÀMINA DE DRENATGE:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les
precipitacions i escorrentius.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.
Cavalcaments de la làmina:
- Verticals: >= 20 cm
- Horitzontals: >= 10 cm
GEOTÈXTIL:
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El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el
terreny i la capa drenant per tal de permetre el pas de l'aigua i d'impedir el pas de les
partícules de terreny.
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part
superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2
Separació entre fixacions: <= 50 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort.
En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el
vent les desplaci.
La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les
membranes.
Abans de col·locar la làmina s'ha de comprovar que la impermeabilització esta seca i cobreix
de forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no
deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la
Técnico de la
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225R00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
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condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):

<= 5%

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
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incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2A14000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA8E00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3151111,E3152CH4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
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- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Pàgina: 199

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
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E31 - RASES I POUS
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
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 ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
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.
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 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
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
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, 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
DF.
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- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31DC100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
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- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la 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 DF 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 DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
Pàgina: 204

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

- 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 per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa 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·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E32 - MURS DE CONTENCIÓ
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E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E32515D4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- 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, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
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Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
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
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
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encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E32B300P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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-

Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
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 ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
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.
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 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
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
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, 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
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D21111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
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apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la 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 DF 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 DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
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- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
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El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa 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·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D5 - CINDRIS PER A ARCS, VOLTES I REVOLTONS

Pàgina: 215

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D5MV33,E4D5DR05,E4D5MV01,E4D5MV02,E4D5MV03,E4D5MV04,E4D5MV05,E4D5MV06,E4D5MV07,E4D5MV08,E4D5
MV09,E4D5MV10,E4D5MV21,E4D5MV22,E4D5MV23.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge del elements de fusta que formen el cindri, per a la realització
d'arcs, voltes i revoltons.
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements d'apuntalament
- Muntatge i col·locació dels elements que formen el cindri
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat de junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de travaments
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen el cindri han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensionals i de suportar sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la col·locació a l'obra.
La col·locació de cindris s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un descindrat fàcil.
El descindrat s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El termini de descindrat ha de ser el que indiqui la DF.
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Replanteig parcial de les directrius i de les generatrius: ± 10 mm
- Replanteig total de les directrius i de les generatrius: ± 20 mm
- Nivells d'arrencada i de la clau: ± 10 mm/2 m
- Planor de les cares: ± 20 mm
- Moviments locals del cindri: <= 5 mm
- Moviments del conjunt: <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
Abans de col·locar l'obra s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del cindri.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7883202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte

o

CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la
DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense
reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a
50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de
l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera
sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a
la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* 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)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.

____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B -

GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B111L0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

en

junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J51119.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua
(bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat,
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest
parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
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¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89B5AJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
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mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

>= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

Pàgina: 222

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura
bastiments que s'hagin embrutat.

com

és

ara,

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

Técnico de la

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9G10317,E9G1MV15,E9G1MV55.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
Pàgina: 224

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 -

BARANES

EB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB151111,EB15MV12,EB15MV13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
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Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB9 -

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

EB93 - SENYALITZACIÓ EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB93B011,EB93B012,EB93B013.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una
que hi hagi un camió situat
Aquesta visibilitat s'ha de
Distància a la calçada: >=

distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
per davant a 25 m.
mantenir de nit, amb les llums curtes.
50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques
(coordenades
cromàtiques
i
factor
de
luminància)
en
la
zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EBA31112,EBA24131,EBA27131,EBA1E131,EBA31131,EBA1SS11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contínua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
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Dosificació de microesferes de vidre:

480 g/m2

CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):
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

1,7

BANDA CONTÍNUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per
les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
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- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia
on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min.
abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal.
S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient
de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant
un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i
730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EBB11311,EBB11212,EBB11112.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
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- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una
que hi hagi un camió situat
Aquesta visibilitat s'ha de
Distància a la calçada: >=

distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
per davant a 25 m.
mantenir de nit, amb les llums curtes.
50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques
(coordenades
cromàtiques
i
factor
de
luminància)
en
la
zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
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corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 -

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED35MV01,ED351B11,ED358F14,ED358F11,ED358F21,ED358F12,ED358F15,ED358F13,ED35MV56,ED35MV66,ED35MV7
7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
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- Planor de l'arrebossat:

± 3 mm/m

PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 -

DRENATGES

ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5A1500.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al
circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm

del

material

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.
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El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 -

DRENATGES

ED5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5L2583.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi
canals per on pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil
de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta
unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part
superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre
tensions a la membrana.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 -

CLAVEGUERONS

ED75 - CLAVEGUERONS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED755311,ED755313,ED755314,ED75MV22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides
encadellats, col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter
de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la solera de formigó
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
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.
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de
formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa :
- Tubs circulars: >= diàmetre nominal + 40 cm
- Tubs ovoides: >= diàmetre menor + 40 cm
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Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
Argollat de formigó:
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
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.
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
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les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:
- Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10
% de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFA -

TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFA29511,EFA26512,EFA1E311,EFA1MV23.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió
definit per a la instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Pàgina: 240

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+---------------------------------------+
- Tubs C-PVC:
+---------------------------------+
¦
DN
¦ Distància suports (m) ¦
¦
¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦ 125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
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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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFB -

TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB24411,EFB2MV12,EFB27411.
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.
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
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 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°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)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El 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:
+---------------------------------------------------------+
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¦
¦
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.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+
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.
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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.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les

conduccions

a

l'obra

segons

el

traçat
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previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1B0711.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380811.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHZ -

SUPORTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHZ1U011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regletes de planxa d'acer per a línia continua o discontinua d'enllumenat.
S'han contemplat els tipus de regletes següents:
- Regletes monotub amb o sense reflector
- Regletes bitubulars amb o sense reflector
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:
- Regletes muntades suspeses
- Regletes muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació
- Connexionat a la xarxa d'alimentació
- 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 fixada a la DT.
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar
muntats i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament.
El muntatge i les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del
fabricant i dels reglaments vigents.
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 el carril.
Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant.
El reflector o reflectors han de muntar-se sobre el cos de la regleta pels punt especificats
pel fabricant. No s'han de fer forats nous per a la col·locació d'aquests elements ni
d'altres.
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests.
La prova de funcionament ha d'estar feta.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la regleta s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials 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 dels elements.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CARRIL:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i
interconnexió i els elements d'acabat.
GUIA:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN111511.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades
muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei

o

d'extrems

ranurats,

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
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MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA AMB MOTOR:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 -

VÀLVULES DE BOLA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN314311,EN314312,EN314322.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix,
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

ER - JARDINERIA
ER3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER3PMV12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
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- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

ER - JARDINERIA
ER4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER4AL411.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
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- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F211 -

DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2111414.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els
elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant l'execució
de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus
d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias
al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219020P,F219MV01,F2194JF1,F2191305,F219FBC0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i 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
Pàgina: 258

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2211111,F221GA01,F221GA02,F221GA03,F221GA04,F221MV02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228A80F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
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com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'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 DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
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qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R64237.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
Pàgina: 265

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F923 -

SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F923S312.
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 al 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, d'acord amb les
instruccions de la DF.
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.
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
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
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.

Pàgina: 267

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F928 -

SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F928101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de
seleccionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar plana i amb
Ha de tenir els pendents i els nivells
En tota la superfície s'ha d'arribar,
com a percentatge sobre la densitat
103501).
Índex CBR: >= 5
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

material

adequat

o

un acabat llis i uniforme.
previstos.
com a mínim, al grau de compactació previst expressat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan
El suport ha de tenir el grau de
El material s'ha d'estendre per
l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el
superior.
L'acabat superficial s'ha de fer
segellar la superfície.

la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.
compactació i les rasants previstos.
capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a
grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada
sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 -

BASES DE TOT-U
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931201J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.
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).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar,
si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió
carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
Pàgina: 270

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí
mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F935 -

BASES DE GRANULAT-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F935191J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de base per a paviment, amb granulat-ciment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla
- Compactació amb humectació
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calçada: 4,5<= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
- Sòl-ciment: 2,5 <= RC <= 4,5
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni
ondulacions i amb els pendents adequats.
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se gelades
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
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Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense
anegar-la.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui
el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de
començar per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat
de la segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el
cas que la DF permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.
Abans de començar la compactació i en els casos senyalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de
firme, s'han de fer junts transversals en fresc separats una distància entre 3 i 4 m.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de
treballabilitat de la mescla i disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat
prescrita a l'apartat anterior.
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir
humida.
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini
de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si l'allisada i recompactació
quan hi hagi zones que superin la superfície teòrica. Si fos necessari el recrescut, la DF pot
optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé reconstruir la zona afectada.
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat
de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.
Els junts de treball s'han de disposar de manera que la seva superfície quedi vertical,
retallant part de la zona acabada.
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals
establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de
la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7
dies quan es tracti de vehicles pesats.
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra dels materials tractats amb ciment, execució d'un
tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, els equips necessaris per l'execució de
les obres i, especialment, la forma d'actuació dels equips de compactació. També es
verificarà la conformitat del material.
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre la capa de grava-ciment o
sòl-ciment.
- Control de la temperatura ambient.
- Durant el procés d'abocament i estesa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió;
- Comprovació contínua de l'espessor estès mitjançant un punxó graduat.
- Durant el procés de compactació:
- Control de la densitat (UNE 103503) i de la humitat (UNE 103300) en emplaçaments
aleatoris, amb una freqüència mínima de 7 mesures per lot.
- Durant el procés de curat i protecció superficial:
- Verificació de que la superfície de la capa romangui constantment humida fins l'estesa
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del producte de curat, però sense que es produeixin embassaments;
- Un control diari, com a mínim, de la dotació d'emulsió bituminosa emprada en el reg de
curat, i, al seu cas, de l'àrid de cobertura.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat
s'escolliran de forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.

i

humitat

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les
especificades anteriorment; no més de 2 individus de la mostra podran donar resultats de fins
a 2 punts percentuals per sota de la densitat exigida. Als punts que no compleixin lo anterior
es realitzaran assaigs de resistència mecànica sobre testimonis.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis.
- Comprovació de la regularitat superficial mitjançant l'IRI (NLT-330).
- Comparació de la rasant obtinguda amb la teòrica.
- Aspecte de la superfície acabada.
- Verificació de l'amplada de la capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els testimonis per comprovar el gruix de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en
emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat
que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o als Plànols de seccions tipus. No més de 2 individus de la mostra
assajada del lot presentaran resultats que baixin de l'especificat en un 10%.
Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de l'especificat, es demolirà la capa
corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del Contractista. Si el gruix mig
obtingut fos superior al 85% de l'especificat, es compensarà la diferència amb un espessor
addicional equivalent a la capa superior aplicat en tota l'amplada de la secció tipus, per
compte del Contractista.
No es permetrà en cap cas el recreixement en capes primes.
Els resultats de la mitja de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels
límits establerts anteriorment. Si es sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la
següent manera:
- Si és en més del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes
mitjançant fressat per compte del Contractista;
- Si és en menys del 10% de la longitud del tram controlat, s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%.
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta als Plànols del
Projecte no excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin
aigua. Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'embassament,
el Director d'Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior compensi el
minvament amb el gruix addicional necessari sense increment de cost per l'Administració. Quan
la tolerància sigui depassada per excés, es corregirà mitjançant fressat per compte del
Contractista, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor
especificat als Plànols.
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F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9651210,F96AMV11,F96AMV31,F966MV16,F965MV17.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9 - PAVIMENTS
F99 - ESCOCELLS
F991 -

FORMACIÓ D'ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F991MV13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
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Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de
quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de
quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada
en la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no
ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F9 - PAVIMENTS
F9A - PAVIMENTS GRANULARS

Pàgina: 276

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1UA10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric
deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: <
1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE TOT-U:
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La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els 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.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix
material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi
l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb
excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i
l'absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació
i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de
treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació
del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al
punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la
humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
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Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant
part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions
d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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F9 - PAVIMENTS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B1UM80,F9B1UM90,F9B1GA99.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
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En
En
En
-

Rejuntat de les peces amb morter
Neteja, protecció del morter i cura
paviments de lloses col·locats amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter
Humectació i col·locació de les peces
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment
Neteja de l'excés de beurada
Protecció del morter de la base i cura
la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Col·locació i compactació dels llambordins
Rebliment dels junts amb sorra
Compactació final dels llambordins
Escombrat de l'excés de sorra
la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter sec
Humectació i col·locació dels llambordins
Compactació de la superfície
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
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COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
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del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9 - PAVIMENTS
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F1MVC2,F9F1MVC4,F9F1MVC3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adherència.
El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota
la superfície.
El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11131,F9H11B31,F9H11J31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant
hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a
una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un
lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i
eventualment additius.
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció
baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que
proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5
cm de gruix..
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat
granulomètrica
en
alguns
tamisos),
pols
mineral,
que
tenen
una
discontinuïtat
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat
dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm.
Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar
en servei la capa)
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
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igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa:
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en
servei la capa):
- Mescles tipus BBTM B i PA:
60%
- Mescles tipus BBTM A: 65%
Toleràncies d'execució:
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:
no ha de ser
inferior a 98% de la densitat de referència
- Percentatge de forats:
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica
en el plec de prescripcions tècniques particulars.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la
capacitat d'unió amb la mescla.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest.
S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa
uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins
que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a
recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els
articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o 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.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que
assoleixi la densitat especificada.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les
instruccions del Director d'Obra.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o 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.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar
el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser
superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima
prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa;
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i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi
el pla aprovat.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de
5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.
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'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si
la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el
menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30
aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat
segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a
compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les
provetes del punt anterior
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- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de
les provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de
forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm.
En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la
recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la
posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6,
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA:
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de
forats dels testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per
diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats
segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions
d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o
jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
Les condicions d'acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de
3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha
de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i
s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més
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de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del
prescrit en més d'un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la
capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin
problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la
capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin
problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del
10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el
Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de
gàlib o sobrecàrregues en estructures
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram
controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del
Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del
tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de
regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització
dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en
l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de
mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 542.20b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al
valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera
següent:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i
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s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la
densitat de referència.
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera
següent:
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,
cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat
i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més
de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95%
del gruix especificat.
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte,
ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a
càrrec del Contractista.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de
mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 543.18b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al
valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i
reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No
més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor
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en més de 5 unitats.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa
a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a
l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12E40,F9J13J40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la
unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir
l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra.
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser
de 1200 g/m2 a calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
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REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar
estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la
necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en
l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per
aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de
la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un
equip portàtil.
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no
tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho
considera necessari.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a
l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h
de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de
matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua
lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi
de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua
lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim
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de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de
l'efecte de pas d'un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del
lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i
la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en
el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de
la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits
fixats.
L'equip de reg
haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9V - ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9V10315.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta
amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar
a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter
fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD559111.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tubs de formigó porós.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs amb solera de formigó
- Tubs sense solera de formigó
- Junts secs
- Junts enllardats amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera, en el seu cas
- Col·locació dels tubs
- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas
- Unió dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera de formigó.
La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un gruix uniforme sota la directriu inferior
dels tubs.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes ni defectes de formigonament
com disgregacions o cocons a la seva massa.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la solera: - 5 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'artícle 5.7.2 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
JUNTS SECS:
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el junt sec.
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER:
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat amb morter.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Gruix dels junts entre tubs: <= 1,5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant,
com a mínim de forma parcial, per a protegir-los de possibles cops.
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ:
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions.
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER:
S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·locar per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ:
Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J4F08.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
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adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:

<= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDB -

SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDB27469.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
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CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a
l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de
maceta a sobre del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDD -

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD1A529,FDDZ51D9,FDDZAHD4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
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Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 -

TUBS I CANALS

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22RG12,FG22TA11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
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particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJS1 - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS12011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
Pressió de prova:
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- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJS4 - DIFUSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS41512,FJS4MV55.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb broquet
de sortida de doll fix, regulable i de curt abast.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada
per la DF.
La fixació al terreny ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la
carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la
pressió mínima de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu
abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
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Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJS5 - REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS51711,FJS51712,FJS51713,FJS5A611.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els elements següents:
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu
defecte, la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i
vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris
s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
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Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels
Pàgina: 307

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJSB - ELECTROVÀLVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSB1215,FJSBB217.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
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FJSC - SENSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSCA1001111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei
- 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 equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.
SENSORS:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJSD - PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSDR511,FJSDR815,FJSDR514,FJSDR512.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la grava de la solera
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 -

BANCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ11HA11,FQ11H311,FQ14P111,FQ11HA12,FQ11HA13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 -

PAPERERES

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ213111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ3 -

FONTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ312411.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta
col·locada ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font

de

desguàs,
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-

Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
Fixació de l'aparell
Fixació de la reixeta
Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 -

PILONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ42MV50,FQ42MV51,FQ42MV31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQA -

APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQAE6211,FQABH312,FQAE6212,FQAB4411,FQAT6111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Pàgina: 315

ACTUALITZACIÓ DEL ´´PROJECTE D'URBANITZACIÓ A TERRASSA C/GASOMETRE´´

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQB -

JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

FQBA - PROTECCIONS D'ARBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQBA1210.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.
S'han considerat els materials següents:
- Platines verticals d'acer pintat
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de les peces de protecció
- Unió de les peces
- Fixació del protector
CONDICIONS GENERALS:
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el
contacte amb aquest.
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 20 mm
- Ressalt entre els dos elements del protector: + 1,5 mm
PLANXA DESPLEGADA:
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre
de la tapa de l'escocell.
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell: >= 0,5 cm
PLATINES VERTICALS:
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.
Llargària de fixació al terra: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Llargària de fixació al terra: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels,
ni desfer el pa de terra.
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR436416,FR439437,FR43D411,FR45C611,FR433616.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
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* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR74MV01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en
el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja
de
les
llavors,
l'aigua,
l'encoixinament,
l'adob,
el
bioactivador
i
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l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de
quedar ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea
ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de
l'ordre de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del
talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
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No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja
homogènia de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la
hidrosembra s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a
la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció
en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les
arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al
nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba,
o bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de
màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Hidrosembres
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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FR - JARDINERIA
FR9 - BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS
FR9A - TANQUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR9AUA12,FR9AUA11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Ancorades a dau de formigó
- Ancorades a paviment o solera
- Clavades al terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants
- Col·locació de la tanca o porta
- Retirada de l'obra de la resta de materials
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la
DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents:
- Empenta vertical repartida uniformement: 0,5 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 1,0 kN/m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 cm
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m
- Aplomat: ± 10 mm/m
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la
humitat amb un tractament de brea.
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TANCA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FR - JARDINERIA
FRB -

ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES

FRB5 - FORMACIÓ D'ESCALES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRB50314.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'esglaons amb fusta.
S'han considerat els materials següents:
- Taulons de fusta de pi amb tractament protector
- Taulons de fusta de roure amb tractament protector
- Taulons de fusta tropical
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del talús per assentar els taulons
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació i fixació de l'esglaó
- Reblert dels espais entre el terreny i la fusta
CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó ha de quedar horitzontal.
Els taulons han d'estar fixats al terreny amb rodons d'acer corrugat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els esglaons s'han de començar a col·locar des de la part baixa de l'escala.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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G - Tipus G
GN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GN8 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ

GN8L - VÀLVULES DE RETENCIÓ SINTÈTIQUES, DE CLAPETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GN8LMV44.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules embridades o muntades entre brides:
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

K6AA - TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K6AAMV11,K6AAMV12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7881114,K7881115,K7881116.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.

de

paraments

horitzontals

o
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S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la
DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense
reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a
50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de
l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera
sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a
la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* 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)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.
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