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1. GENERALITATS 

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és definir les obres d’urbanització de la prolongació de 
l’Avinguda del Castell i avaluar-les econòmicament per tal que aquesta actuació sigui recepcionada 
per l’Ajuntament de Cunit. 

1.2. ANTECEDENTS 

En aquests moments s’està executant el nou CAP a Cunit. Aquest està ubicat en un carrer que 
encara no és troba urbanitzat. Es per aquest motiu que l’Ajuntament de Cunit vol redactar el projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’Avinguda del Castell, per tal de poder donar un servei complet 
als futurs usuaris del CAP. 

El 10 de febrer de 2010 encarrega a IDP Enginyeria i Arquitectura la redacció del projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’Avinguda del Castell (Cunit). 

1.3. PROMOTOR 

El promotor del projecte és el que a continuació s’indica: 

Raó social:  AJUNTAMENT DE CUNIT 

CIF:     P-4305200J 

Direcció:  C/ Major 12 – 43881 Cunit (Tarragona)  

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

2.1. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONANTS 

Actualment la zona urbanitzada de l’Avinguda del Castell s’acaba al carrer de les Sorres, 
sense tenir una condició urbanitzada 

 

Situació actual de la zona de projecte 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA 

Les obres que defineixen el present projecte son les següents: 

- Execució d’esplanada. 

- Execució de ferms. 

- Instal·lació de noves xarxes de clavegueram (aigües pluvials), d’enllumenat públic, 
abastament d’aigua, gas, telefonia, baixa tensió i rec. 

- Execució de noves voreres. 

- Nova senyalització, tant vertical com horitzontal. 

- Nou mobiliari urbà. 
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2.2.1. Definició geomètrica del vial 

La longitud total del nou vial és de 121,2 m. La secció tipus disposa de dos carrils de 3,5 m 
(un carril per cada sentit de circulació). Adjacent al carril més proper al CAP és disposa una filera 39 
aparcaments en bateria, un dels quals per a minusvàlids. Les mides d’aquests aparcaments són de 
5,0x2,5 m, mentre que el destinat a minusvàlids és de 5,0x4,0 m. 

La vorera al llarg de la zona CAP disposa d’una amplada 2,8 m, mentre que just davant del 
CAP, existeix un tram de vorera executada per les obres del CAP, que el present projecte amplia en 
2,8 m. La vorera en front de l’anterior, l’amplada serà de 2,6 m.  

De manera provisional i, fins no s’executi el carrer perpendicular a la prolongació de l’Avinguda 
del Castell, aquesta prolongació tindrà condició d’atzucac. Per tal de donar operativitat a la mobilitat 
general d’aquest prolongació de vial, s’acondicionarà un tram perpendicular per tal de facilitar el 
canvi de sentit dels vehicles. En aquesta actuació, s’aprofitarà, l’anivellament realitzat per les obres 
d’execució del CAP. 

2.2.2. Ferms i paviments 

El disseny de la secció estructural del ferm del vial contemplat al present projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’avinguda del Castell, s’ha realitzat en base a la Instrucció 6.1-IC 
“Secciones de firmes” del Ministeri de Foment, aprovada el mes de desembre de 2003. 

En relació als criteris de pavimentació i elecció d’elements d’urbanització, es correspondran en 
general als adoptats per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Cunit i a la homogeneïtat de paviments amb 
zones properes recentment urbanitzades. 

L’estructura del ferm serà en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) que 
es preveu per al carril de projecte en l’any de la posada en servei, fixat en aquest estudi per a l’any 
2010. 

Donada la naturalesa del vial, situat en la trama urbana de Cunit, es considera una categoria 
de trànsit pesant tipus T42 (25<IMDp). 

Segons les converses mantingudes amb els responsables de l’obra del futur CAP de Cunit, en 
construcció en aquests moments, el subsòl existent en l’àmbit del vial, es va conformar a base de 
reblerts antròpics. Es per aquest motiu, que es consideren materials inadequats. 

El tipus d’esplanada que es pretén aconseguir és un tipus E1 (60<EV2<300 MPa). Per a tal fi, 
caldrà disposar sobre el sòl inadequat: 50 cm de sòl tolerable de préstec i, 30 cm de sòl estabilitzat 
“in situ” tipus 1 (S-EST1) realitzat amb material de préstec, el quals, acompliran amb les indicacions 
que s’estableixen  els articles 330 i 512 del PG-3. 

Per a la categoria de trànsit i esplanada considerades, s’ha adoptat la secció estructural de 
ferm següent: 

Secció tipus 4232 (5 cm MBC + 20 cm sòl ciment). Consistent en les següents capes: 

o 5 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF D amb granulat granític, com a 
capa de trànsit. 

o Reg d’emprimació tipus ECI, amb dotació 1,2 kg/m2. 

o Reg de cura. 

o Sòl ciment (SC-20) 

o Reg de cura. 

o Esplanada tipus E-1, formada per: 

 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus 1 (S-EST1) de préstec. 

 50 cm de sòl tolerable de préstec. 

El betum de penetració tipus B60/70. 

Els paviments de voreres de vianants consten de les següents capes: 

o 4 cm. de paviment de llosa gris de 20x20x4 cm. 

o 3 cm. de sorra-ciment d’anivellament. 

o 20 cm. de solera de formigó HM-20. 

o 98 cm. Sòl tolerable procedent de préstec (fins cota inferior d’esplanada millorable). 

Tots els elements d’urbanització inclosos en el projecte, acompliran les especificacions dictades per 

l’Excm. Ajuntament de Cunit. 

Per al present projecte d’urbanització, s’empraran els següents elements: 

o Vorera de lloseta gris de 20x20x2,5 cm, sobre de 3 cm de sorra-ciment. És disposarà 
d’una lloseta de 20x20x4 cm, davant de l’entrada del transformador existent.. 

o Vorada recta de formigó tipus T5, de dimensions 22x30 cm, col·locada sobre llit de 
formigó. 

o Rigola blanca de formigó de dimensions 20x20x4 cm., sobre base de formigó.  

o Gual per a vianants de peces prefabricades de formigó, de 1,2 m de longitud i 0,4 m 
d’amplada. 
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o Vorada prefabricada de formigó de dimensions 100x20x8, tipus jardinera, per a 
delimitar zones verdes. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, a la zona de l’atzucac, aprofitant l’esplanació realitzada 
per les obres del CAP, s’estendrà un reg monocapa amb graveta a sobre de 50 cm de sòl tolerable. 

2.2.3. Xarxa de clavegueram 

La xarxa d’aigües pluvials projectada preveu el drenatge de les aigües de pluja registrades a la 
vialitat i parcel·les del sector per a període de retorn de 25 anys, considerant la conca plenament 
impermeable. Es planteja una xarxa separativa. 

S’ha aplicat el Mètode Racional per tal d’obtenir el cabal de disseny, degut a les 
característiques geomorfològiques de la conca d’aportació. Per a l’aplicació d’aquesta metodologia 
es necessita la determinació prèvia dels paràmetres següents: 

• Precipitació diària màxima per a cada període de retorn considerat. S’extreu de la formulació 
present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de 
Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

• Llindar d’escorrentiu, és considera 1,0, donat la impermeabilització tant dels vials com de  
cobertes dels edificis.  

• Temps de concentració de la conca. S’utilitzarà un temps de 5 minuts donada les 
característiques de la xarxa. 

• Superfície de la conca d’aportació per al punt d’estudi. 

2.2.3.1. Cabals estimats 

La precipitació diària obtinguda per a la zona, per a cada període de retorn és: 

• Pd (T10)=85,00mm 

• Pd (T10)=105,00mm 

• Pd (T25)=132,50mm 

• Pd (T50)=157,50mm 

• Pd (T100)=182,50mm 

• Pd (T500)=242,50mm 

 

 

Els valors dels cabals obtinguts són els següents: 

• Q (T10)= 0,42 m3/s 

• Q (T10)= 0,52 m3/s 

• Q (T25)= 0,65 m3/s 

• Q (T50)= 0,78 m3/s 

• Q (T100)= 0,90 m3/s 

• Q (T500)=1,20 m3/s 

2.2.3.2. Embornals 

S’han dimensionat els embornals (70x30 cm) per tal assumir l’escorrentia superficial generada, la 
interdistància entre embornals és de 10 m. La connexió dels embornals amb el nou col·lector central és 
realitza mitjançant canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD) de DN 315 mm i arquetes cegues o be 
en el mateixos pous de registre, amb un pendent no inferior al 3%. 

Aquest dimensionament s’ha realitzat tenint en compte la següent publicació: Recomendaciones 
para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca. Corporació Metropolitana de Barcelona. 

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 3, Xarxa d’aigües pluvials. 

2.2.3.3. Col·lector central d’aigües pluvials 

Pel nou col·lector de la xarxa d’aigües pluvials s’han emprat una canonada de polietilè d’alta 
densitat (PEAD) de paret externa color negra i interior color blanc, corrugades per fora i llises per dintre, 
amb resistència SN-8 per un diàmetre DN 613 mm, amb un pendent longitudinal de 0,5% 

Els col·lectors contaran amb totes les peces especials necessàries per a la correcta connexió de 
les canonades, les juntes en unions seran tipus elàstic i la connexió amb els pous de registre es realitzarà 
a través de juntes passamurs elàstiques d’arena adherida. 

Aquesta canonada de la xarxa de pluvials tindrà un recobriment mínim d’1,00 amb una protecció 
de formigó de HM-20 de 15 cm per sobre la generatriu superior del tub. 

Segons les converses mantingudes amb els tècnics de l’Ajuntament de Cunit, el desguàs d’aquest 
col·lector es realitzarà de manera provisional al camp adjacent, fins que no s’executi un nou vial 
perpendicular al del present projecte. 
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2.2.3.4. Pous de registre 

Els pous de registre a construir en trams de xarxa nova estaran formats per anells de formigó 
prefabricat de ∅120 cm interior units entre sí. Aquests pous aniran col·locats sobre base de formigó 
HM-30/P/20/IIa+Qb, per a resistir els possibles atacs químics de l’aigua pluvial. Les seves parets 
s’enfoscaran i brunyiran amb cura per evitar filtracions. El gruix dels anells serà de 15 cm com a 
mínim, i amb junta d’estanqueïtat. 

La resistència al trencament de les tapes i els  anells serà de 40 Tn. La tapa serà abatible i 
articulada com ho son la majoria de tapes dels pous existents en la urbanització, i portarà junta 
d’elastòmer per al perfecte assentament de la tapa amb el marc, el tancament de la tapa serà amb 
dispositiu de forrellat. El diàmetre mínim de la tapa serà de 65 cm.   

Tots els pous de registre portaran encastats en la paret uns graons prefabricats de polipropilè 
col·locats a 30 cm de separació uns d’altres a la fi de facilitar el descens.  

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 3, Xarxa d’aigües pluvials. 

2.2.4. Xarxa d’abastament d’aigua potable 

Es realitzarà una nova canalització d’aigua potable per tal d’abastir al nou CAP, a base d’una 
canonada de 150 mm de foneria dúctil. S’executarà una derivació de la xarxa existent que circula pel 
carrer de les Sorres. 

2.2.5. Xarxa d’enllumenat públic 

2.2.5.1. Introducció i objectiu 

L’objectiu del present apartat és el de projectar una nova instal·lació d’enllumenat públic per al 
present projecte d’obres d’urbanització. 

2.2.5.2. Descripció de la solució adoptada 

Per a la xarxa d’enllumenat públic projectada, s’adopta una distribució dels punts de llum cada 
30 m, a cada vorera, disposats al “tresbolillo”. 

Els punts de llum projectats per als vials estan conformats per una lluminària tipus Pàmpol 
MDA-15/Q/GC equip vapor sodi 100W alçada 9m, 1 Pàmpol JNR-V/CC equip vapor sodi 70W alçada 
5 m de la casa Carandini. Les lluminàries aniran fixades a una columna MFC-902 de 8,7 metres 
d’alçada. 

. La nova xarxa elèctrica d’enllumenat públic es projecta longitudinalment sota les voreres, en 
tot el recorregut del nou carrer. 

La nova xarxa s’alimentarà a partir del quadre existent en el carrer de les Sorres, el qual, s’haurà 
d’ampliar la seva potencia. La secció dels conductors serà de 4x10 mm2 de coure (Cu). 

El conductors triats per a la nova instal·lació són tots de coure de 0,6/1 kV de tensió. S’instal·larà 
una nova xarxa de terra, degudament connectada a l’existent, amb una línia equipotencial de conductor 
de coure nu de 35 mm2 de secció, estesa al llarg de tota la canalització, en contacte directe amb el 
terreny. Aquesta xarxa es connectarà a les piquetes de terra de dimensions ø18 mm i 2 metres de 
longitud, instal·lades per a cada punt de llum. 

2.2.5.3. Criteris i sistemes d’il·luminació emprats 

2.2.5.3.1. Nivell mig en servei i factors d’uniformitat 

Per al disseny de la il·luminació projectada, s’han seguit les especificacions i recomanacions sobre 
valors d’iluminàncies i factors d’uniformitat mitjos, adequats per a la tipologia dels vials d’estudi, establits 
en el RD 1890/2008, de 14 de novembre. “Reglament de eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior” 

Tot el sector baix estudi, està qualificat com a E3, àrees de lluminositat mitja, generalment àrees 
residencials urbanes, al qual li correspon un flux d’hemisferi superior (FHSINST) de ≤15%. 

També hem determinat la classificació de via d’acord amb la taula NÚM.4 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Obtenint un tipus D3 – D4 amb una classe d’enllumenat CE2, per a la calçada. 

Aquesta classe d’enllumenat exigeix uns nivells de luminància mitja (Em) de 20 lux i d’uniformitat 
mitja (UM) mínima de 0.40, ambdues dades les hem obtingut de la taula NÚM.9 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Respecte a la luminància mitja (Em) de 20 lux, la ITC-EA-02, indica clarament que aquesta no 
podrà superar en més d’un 20% els nivells mitjans de referència establits. Per tant el rang de (Em) que 
emprarem per als càlculs d’il·luminació serà d'entre 20 i 24 lux. 

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 4, Xarxa d’enllumenat públic. 

2.2.6. Xarxa gas 

Actualment existeix una xarxa de gas que discorre pel carrer de les Sorres, a la vorera contraria de 
l’àmbit del present projecte. Així s’haurà de realitzar una derivació mitjançant una rasa en el mateix carrer 
de les Sorres, fet que obligarà a reposar el paviment.  

Aquesta nou ramal serà de PE 100 de 90 mm de diàmetre i,  donarà servei del gas al futur CAP en 
construcció. 
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2.2.7. Xarxa de baixa tensió 

En el mateix sentit anterior, s’executarà una nova xarxa de baixa tensió per donar servei al nou 
CAP. Aprofitant aquesta circumstancia, es realitzarà una canalització mixta mitja tensió/baixa tensió, 
però només s’estendrà cable per a baixa tensió de secció 3x240+150 mm2. La canalització és 
realitzarà a base de 4 tubs (2+2) de polietilè de 160 mm. 

La connexió es realitzarà al transformador existent en el mateix àmbit de la present actuació. 

2.2.8. Xarxa de telefonia 

La nova xarxa de telecomunicacions es projecta com una xarxa soterrada amb canalitzacions 
quatre tubs de PVC corrugats de DN 80, protegits amb un prisma de formigó, per donar servei al 
CAP. 

2.2.9. Xarxa de rec 

S’instal·larà xarxa de reg automatitzat per degoteig a les zones amb l’arbrat. L’origen de l’aigua 
és  la xarxa d’abastament que circula pel carrer de les Sorres. Així, és realitzarà una derivació que 
disposarà d’un comptador, una electrovàlvula i un programador electrònic. 

La xarxa de reg d’arbrat viari es divideix en una xarxa primària de diàmetre de 40 mm i tubs de 
degoteig. 

2.2.10. Senyalització 

La normativa utilitzada en la senyalització en el present projecte a estat la següent: 

- Senyalització vertical: Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical  

- Senyalització horitzontal: Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS" 

2.2.10.1. Senyalització vertical 

Donada el petit àmbit de l’actuació és disposaran dels senyals següents: 

o Senyal octogonal de 60 cm. 

o Senyal de prohibició d’estacionament de 60 cm, per tal de donar prioritat a 
l’estacionament de les ambulàncies en front del CAP. 

o Senyal d’indicació d’atzucac.  

2.2.10.2. Senyalització horitzontal 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència B-
118 de la Norma UNE 48103.  

Totes les marques seran reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són els que 
s’indiquen a continuació. 

Donada el petit àmbit de l’actuació és disposaran les següents marques vials: 

o Marca vial discontinua de 10 cm d’amplada tipus 2/5,5. 

o Marca vial continua de 10 cm d’amplada per a la delimitació de les zones 
d’aparcament en bateria. 

2.2.11. Plantació d’arbrat 

És plantaran un total de 6 arbres de la mateixa tipologia de l’existent als carrers del voltant. 

 

Arbres existents propers a l’àmbit d’actuació del present projecte. 
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3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En una obra d’aquestes característiques, amb valors petits per una gran obra 
d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes no tenen excessiva justificació, ja  
que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que solen tenir 
aquestes obres. Per altra banda tampoc se li poden exigir grans rendiments en una parcel·la petita. 
Es per això que la nostra experiència en aquests tipus d’obra és el control dia a dia en els llocs on 
vagi treballant al Contractista seguit el ritme per ell marcat. 

Serà el Director d’Obra el que decideixi exactament el tipus i nombre d’assaigs a realitzar, fins 
arribar un cost de l’1,0% del Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) 

El cost de l’estimació de les despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de “DOS MIL 
QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS” (2.409,21 €) 

4. SEGURETAT I SALUT 

Segons l'Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre s'indica l'obligatorietat, per part del 
promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes per a les obres de 
construcció, sempre que es compleixin algun dels següents supòsits: 

• Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors. 

• Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com que en la present obra se supera la primera limitació, s'indica l'obligatorietat de realitzar el 
Estudi de Seguretat i Salut. 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions 
respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè redacti el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un 
Estudi de Seguretat i Salut a les obres de Construcció. 

El pressupost d'execució material de seguretat i salut ascendeix a la quantitat de 11.826,57 €, que 
suposa un 3,52% respecte al pressupost d'execució material de les obres. 

5. TERMINI PROPOSAT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En l’annex núm.5 es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del 
desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l'obra. 

El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra és de 2,5 mesos. 

El programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació a nivell de detall 
correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb que compti i el rendiment dels equips, 
que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

6. PERÍODE DE GARANTIA 

Es fixa un període de garantia d’1 any des de la recepció de les obres acabades. Durant el període 
de garantia el contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions 
considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al temps de l’expedició del certificat 
de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i l’execució. 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa a continuació la Classificació del Contractista corresponent a les característiques de 

les obres projectades, segons la Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les Administracions 

Públiques (derogada pel RDL 2/2000 de 16 de juny) i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, la proposta de classificació del contractista 

de l’obra civil és la següent: 

• Grup: G (Vials i pistes). 

• Subgrup: 4 (amb ferms de mescles bituminoses). 

• Categoria: e (anualitat mitja excedeix de 840.000 euros i inferior a 2.400.000 euros). 

8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En la redacció del projecte s’han tingut en compte les normes, disposicions tècniques i en general, 
quantes disposicions siguin aplicables al cas. 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 

30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra 

completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 
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cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a 

l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 
l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

9. JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal com queda reflectit 
en la justificació de preus. 

Els preus es troben degudament justificats a l’annex núm. 6 del present projecte. 

En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. 

L’Ajuntament de Cunit, com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Els principals residus del procés de demolició i construcció per al present projecte son els 
següents: 

- Terres 

- Formigó 

- Mescles bituminoses 

Respecte als abocadors de runa, prop del la zona de projecte s’ha localitzat un dipòsit 
controlat que gestiona residus de la construcció, es tracta del Dipòsit controlat d’Olèrdola, on es 
portar tota la runa procedent de la demolició d’estructures que es generen a l’obra, ja que aquestes 
no podran ser abocades a un abocador de terres. 

El pressupost total d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus és de 15.568,22 �  (QUINZE 
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS), que s’incorporen al Pressupost 
d’Execució Material. 

El pressupost total d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus és de 15.568,22 �  (QUINZE 
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS), que s’incorporen al Pressupost 
d’Execució Material. 

11. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les distintes 

unitats de l’obra, conformant els corresponents pressuposts. Aplicant a les unitats de l’obra que 

s’indiquen als amidaments els preus del quadre de preus nº 1, s’obté el Pressupost d’Execució Material 

(PEM) de les obres que ascendeix a la quantitat TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT QUARANTA-SET 

AMB VUIT CÈNTIMS euros (336.147,08 €). 

Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els següents conceptes: 

Despeses generals, amb un percentatge del 13 % del pressupost d’execució material; 

Benefici industrial, amb un percentatge del 6 % del pressupost d’execució material; 

S’obté el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres que ascendeix a la quantitat de 

QUATRE-CENTS QUINZE MIL EUROS AMB DOS CÈNTIMS (400.015,02 €). 

Aplicant el Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 16% al pressupost d’execució per contrata, s’obté 

el Pressupost  per a Coneixement de l’Administració de l’obra que ascendeix a la quantitat de QUATRE-

CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL DISET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (464.017,42 €). 

12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEX NÚM. 01. Antecedents 

ANNEX NÚM. 02. Ferms i paviments 

ANNEX NÚM. 03. Xarxa d’aigües pluvials 

ANNEX NÚM. 04. Xarxa d’enllumenat públic 
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ANNEX NÚM. 05 Pla de treballs 

ANNEX NÚM. 06 Justificació de preus 

ANNEX NÚM. 07 Estudi de seguretat i salut 

ANNEX NÚM. 08. Control de qualitat 

ANNEX NÚM. 09 Pressupost per a coneixement de l’Administració 

ANNEX NÚM. 10. Gestió de residus 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

1.- Situació i índex 

2.- Estat actual 

 2.1.- Aixecament topogràfic 

 2.2.- Demolicions 

3.- Definició geomètrica 

 3.1.- Planta 

 3.2.- Secció tipus 

4.- Pavimentació i Urbanització 

 4.1.- Detalls 

5.- Instal·lacions 

 5.1.- Planta 

 5.2..- Perfil longitudinal col·lector aigües pluvials 

 5.3.- Seccions transversals col·lectors aigües pluvials 

 5.4.- Detalls 

6.- Senyalització 

 6.1.- Detalls 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Quadres de preus 

3.1. Quadre de preus núm. 1 

3.2. Quadre de preus núm. 2 

4. Pressupostos parcials 

5. Resum de pressupost 

6. Pressupost general 

13. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en la present memòria, a més dels altres documents integrants del Projecte, es 

dona per conclosa la redacció del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE 

L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT)”, el qual es sotmet a aprovació si procedeix, per part dels òrgans 

competents. 

 

Sabadell, març de 2010 

               L’Enginyer autor del projecte 

 

 
 
 
Javier Ruiz Gandullo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 6566 
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1. ANTECEDENTS 

En aquests moments s’està executant el nou CAP a Cunit. Aquest està ubicat en un carrer que 
encara no és troba urbanitzat. Es per aquest motiu que l’Ajuntament de Cunit vol redactar el projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’Avinguda del Castell, per tal de poder donar un servei complet 
als futurs usuaris del CAP. 

El 10 de febrer de 2010 encarrega a IDP Enginyeria i Arquitectura la redacció del projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’Avinguda del Castell (Cunit). 
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1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA UTILITZADA 

El disseny de la secció estructural del ferm del vial contemplat al present projecte 
d’urbanització de la prolongació de l’avinguda del Castell, s’ha realitzat en base a la Instrucció 6.1-IC 
“Secciones de firmes” del Ministeri de Foment, aprovada el mes de desembre de 2003. 

En relació als criteris de pavimentació i elecció d’elements d’urbanització, es correspondran en 
general als adoptats per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Cunit i a la homogeneïtat de paviments amb 
zones properes recentment urbanitzades. 

2. FACTORS DE DIMENSIONAMENT 

En aplicació del disposat en la Norma 6.1.-IC de l’Orde FOM/3460/2003, s’estudien a 
continuació els factors de dimensionament de les seccions estructurals de ferm. 

2.1. Categoria de trànsit pesant 

L’estructura del ferm serà en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) que 
es preveu per al carril de projecte en l’any de la posada en servei, fixat en aquest estudi per a l’any 
2010. 

Donada la naturalesa del vial, situat en la trama urbana de Cunit, es considera una categoria 
de trànsit pesant tipus T42 (25<IMDp).  

 

2.2. Característiques del fonament de la esplanada 

La Norma 6.1.-IC de l’Ordre FOM/3460/2003 considera tres categories d’esplanada, que 
queden determinades pel seu mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de carrega (Ev2), obtingut 
segons la Norma NLT-357 “Assaig de carrega amb placa”.  

 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (Mpa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300. 

 

Així mateix, la formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’explanació o de l’obra de 
terra subjacent, així com de les característiques i espessors dels materials disponibles. 

En l’esmentada Norma s’ofereix tota una sèrie de configuracions de l’esplanada que, per les 
característiques dels materials requerits, suposen la disposició de capes d’aportació o de material 
estabilitzat amb conglomerant hidràulic, procedents tant de la traça com de préstecs. 

 

La primera dada que és necessari conèixer per a caracteritzar l’esplanada, és la definició de les 
característiques dels materials en els quals assenta l’esplanada. Segons les converses mantingudes amb 
els responsables de l’obra del futur CAP de Cunit, en construcció en aquests moments, el subsòl existent 
en l’àmbit del vial, es va conformar a base de reblerts antròpics. Es per aquest motiu, que es consideren 
materials inadequats. 

 

2.2.1. Materials de la esplanada 

Els possibles materials d’aportació i les estabilitzacions necessàries per a obtenir les distintes 
categories d’esplanades queden recollides en la Taula 4 de la Norma 6.1.-IC, identificant l'article del PG-
3/75 que regula la seva definició i les prescripcions complementàries que imposa la pròpia Norma. 

 

2.2.2. Composició de la esplanada 

El tipus d’esplanada que es pretén aconseguir és un tipus E1 (60<EV2<300 MPa). Per a tal fi, 
caldrà disposar sobre el sòl inadequat: 50 cm de sòl tolerable i 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus 1 
(S-EST1) realitzat amb material de préstec, el quals, acompliran amb les indicacions que s’estableixen  
els articles 330 i 512 del PG-3. 
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2.3. Pluviometria 

La zona en estudi es troba situada en una zona pluviomètrica 5, catalogada per la Norma 6.1-
IC com a poc plujosa, pel que seguint criteris de la citada norma, on indica que “no hauran de 
projectar-se paviments amb mescla drenant en altituds superiores als 1200 m ni quan el tram a 
projectar estigui compres en la zona pluviomètrica poc plujosa”.  

 

 

 

3. SECCIONS DE FERM ESCOLLIDES 

Per a la categoria de trànsit i esplanada considerades, s’ha adoptat la secció estructural de ferm 
següent: 

 

 

 

Secció tipus 4232 (5 cm MBC + 20 cm sòl ciment). Consistent en les següents capes: 

o 5 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF D amb granulat granític, com a 
capa de trànsit. 

o Reg d’emprimació tipus ECI, amb dotació 1,2 kg/m2. 

o Reg de cura. 

o Sòl ciment (SC-20) 

o Reg de cura. 

o Esplanada tipus E-1, formada per: 

 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus 1 (S-EST1) 

 50 cm de sòl tolerable 
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Aquests gruixos anteriors son compatibles amb el establert amb la 6.1-IC, que a continuació es 

mostra: 

 

 

 

Respecte al final del vial, per tal que sigui utilitzable provisionalment fins que s’executi en el futur 

el vial perpendicular al del present projecte, s’executarà un doble tractament superficial sobre 30 cm 

de sòl ciment. La distribució serà la següent: 

 

o Doble tractament superficial. 

o Reg de cura. 

o Sòl ciment (SC-40) 

o Reg de cura. 

o Esplanada tipus E-1, formada per: 

 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus 1 (S-EST1) 

 50 cm de sòl tolerable 

 

3.1. Determinació dels materials de la secció tipus escollida 

3.1.1. Mescles bituminoses 

Les mescles bituminoses en calent acompliran amb el que disposa l’article 542 i 543 del PG-3, 

incloses les modificacions realitzades posteriorment i actualment aprovades. 

 

3.1.2. Betums asfàltics 

L’elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de la mescla, de la categoria del trànsit i de la 

zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firmes”, la zona de 

projecte es troba en una zona tèrmica estival mitja. Així, per a la categoria de trànsit T42, el betum de 

penetració serà: 
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Per a les capes de trànsit i següent el tipus de lligant a utilitzar s’indica en la següent taula: 

 

 

 

El betum de penetració tipus B60/70. 

 

3.1.3. Regs d’emprimació 

Es defineix com a reg d’emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa 

granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d’una capa o d’un tractament bituminós.  

S’aplicarà un reg d’emprimació sobre la capa de sòl ciment.  

L’emulsió asfàltica serà del tipus ECI i respectarà tot el establert per l’article 530 de la Orden 

FOM/891/2004 de l’1 de març. 

 

4. SECCIONS VORERES 

Els paviments de voreres de vianants consten de les següents capes: 

o 4 cm. de paviment de llosa gris de 20x20x4 cm. 

o 3 cm. de sorra-ciment d’anivellament. 

o 20 cm. de solera de formigó HM-20. 

o 98 cm. Sòl tolerable procedent de préstec (fins cota inferior d’esplanada millorable). 

 

5. ELEMENTS COMUNS D’URBANITZACIÓ 

Tots els elements d’urbanització inclosos en el projecte, acompliran les especificacions dictades per 

l’Excm. Ajuntament de Cunit. 

Per al present projecte d’urbanització, s’empraran els següents elements: 

o Vorera de lloseta gris de 20x20x2,5 cm, sobre de 3 cm de sorra-ciment. És disposarà 
d’una lloseta de 20x20x4 cm, davant de l’entrada del transformador existent.  

o Vorada recta de formigó tipus T5, de dimensions 22x30 cm, col·locada sobre llit de 
formigó. 

o Rigola blanca de formigó de dimensions 20x20x4 cm., sobre base de formigó.  

o Gual per a vianants de peces prefabricades de formigó, de 1,2 m de longitud i 0,4 m 
d’amplada. 

o Vorada prefabricada de formigó de dimensions 100x20x8, tipus jardinera, per a delimitar 
zones verdes. 
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ANNEX NÚM. 4: XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

L’objectiu del present annex és el de projectar una nova instal·lació d’enllumenat públic per al 
present projecte d’obres d’urbanització de la prolongació de l’avinguda del Castell (Cunit). 

Aquesta instal·lació dotarà d’enllumenat públic a la zona, garantint les necessitats d’il·luminació 
de cada vial o intersecció i s’acompleixin, al mateix temps, els paràmetres de contaminació lumínica i 
estalvi energètic fixats.  

En essència, el present estudi abastarà la determinació de la separació entre els punts de llum, 
la seva alçada d’instal·lació, el tipus de font lluminosa (llum) i la seva potència unitària, així com la 
instal·lació elèctrica a realitzar. Per a tot tipus de criteris de disseny s’han tingut presents les directrius 
que estableix el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07, a més de les prescripcions del REBT, R.D. 842/2002 de 2 d’agost. 

Encara que al capítol de càlculs es desenvoluparan amb detall els aspectes tècnics 
corresponents, es parteix d’unes dades fixes, imposades per la pròpia configuració geomètrica de la 
zona a il·luminar i altres marcades per un criteri estàndard de bona pràctica en enllumenat públic, com 
són: 

• Uniformitats d’il·luminació. 

• Tipus i potència de la font lluminosa. 

• Altura de columna o bàcul, així com el sortint i inclinació, si escau. 

• Situació i disposició dels punts de llum. 

2. ANTECEDENTS 

Per a la redacció del projecte s’han respectat les normatives generals aplicables a l’enllumenat 
públic: 

• R.E.B.T., especialment la instrucció ITC-BT-009. 

• Directrius que estableix el RD 1890/2008, de 14 de novembre. “Reglament de eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07” 

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA ZONA A IL·LUMINAR 

Les àrees a il·luminar incloses al present projecte corresponen a l’especificada als plànols 
d’estat actual que van ser facilitats pels tècnics de l'Ajuntament de Cabrils, i que han servit de base per 
al desplegament del present estudi lumínic.  

A continuació es mostra un croquis de la secció tipus 1: 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Els punts de llum projectats per als vials estan conformats per una lluminària tipus Pàmpol MDA-
15/Q/GC equip vapor sodi 100W alçada 9m, 1 Pàmpol JNR-V/CC equip vapor sodi 70W alçada 5 m de 
la casa Carandini. Les lluminàries aniran fixades a una columna MFC-902 de 8,7 metres d’alçada. 

La nova xarxa elèctrica d’enllumenat públic es projecta longitudinalment sota les voreres, en tot 
el recorregut de la nova xarxa de la urbanització. 

La nova xarxa elèctrica d’enllumenat públic es projecta longitudinalment sota les voreres, en tot 
el recorregut del nou carrer. 

La nova xarxa s’alimentarà a partir de la derivació de la línia existent d’enllumenat, utilitzant la 
mateixa aparamenta existent. els trams de línia d’enllumenat públic a executar consten d’una secció de 
4x10 mm2 de coure (Cu). 

El conductors triats per a la nova instal·lació són tots de coure de 0,6/1 kV de tensió. S’instal·larà 
una nova xarxa de terra, degudament connectada a l’existent, amb una línia equipotencial de 
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció, estesa al llarg de tota la canalització, en contacte directe 
amb el terreny. Aquesta xarxa es connectarà a les piquetes de terra de dimensions ø18 mm i 2 metres 
de longitud, instal·lades per a cada punt de llum. 
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5. CRITERIS I SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ EMPRATS 

Per al disseny de la il·luminació projectada, s’han seguit les especificacions i recomanacions 
sobre valors d’iluminàncies i factors d’uniformitat mitjos, adequats per a la tipologia dels vials d’estudi, 
establits en el RD 1890/2008, de 14 de novembre. “Reglament de eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior” 

Tot el sector baix estudi, està qualificat com a E3, àrees de lluminositat mitja, generalment àrees 
residencials urbanes, al qual li correspon un flux d’hemisferi superior (FHSINST) de ≤15%. 

També hem determinat la classificació de via d’acord amb la taula NÚM.4 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Obtenint un tipus D3 – D4 amb una classe d’enllumenat CE2, per a la calçada. 

Aquesta classe d’enllumenat exigeix uns nivells de luminància mitja (Em) de 20 lux i d’uniformitat 
mitja (UM) mínima de 0.40, ambdues dades les hem obtingut de la taula NÚM.9 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Respecte a la luminància mitja (Em) de 20 lux, la ITC-EA-02, indica clarament que aquesta no 
podrà superar en més d’un 20% els nivells mitjans de referència establits. Per tant el rang de (Em) que 
emprarem per als càlculs d’il·luminació serà d'entre 20 i 24 lux. 
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AVINGUDA DEL CASTELL - CUNIT
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data: 10/03/2010

Notes:
PUNT DE LLUM 

1 Pàmpol MDA-15/Q/GC equip vapor sodi 100W 
 alçada 9m 
1 Pàmpol JNR-V/CC equip vapor sodi 70W 
 alçada 5 m 

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:
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AVINGUDA DEL CASTELL - CUNIT
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

10/03/2010
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Vorera A 30.00x6.40 Pla RGB=126,126,126 30% 19 1.8
Aparcament 30.00x5.00 Pla RGB=126,126,126 30% 28 2.7
Calçada 30.00x7.00 Pla RGB=126,126,126 30% 31 2.9
Vorera B 30.00x2.60 Pla RGB=126,126,126 30% 30 2.9

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 30.00x21.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 15.00 5.90 8.50 --- 30.00 2.00 0 90 0 85.00 MDA207 10000 A
Fila C 0.00 18.90 5.00 --- 30.00 0.50 0 90 0 85.00 J00004 6500 B
Fila B 0.00 18.90 8.50 --- 30.00 2.00 0 -90 0 85.00 MDA207 10000 A
Fila D 15.00 5.90 5.00 --- 30.00 0.50 0 -90 0 85.00 J00004 6500 B

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 6 lux 64 lux 0.24 0.10 0.42
Vorera A Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 7 lux 64 lux 0.35 0.10 0.30

Aparcament Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 13 lux 58 lux 0.47 0.23 0.48
Calçada Il.luminància Horitzontal (E) 31 lux 12 lux 59 lux 0.41 0.21 0.52
Vorera B Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 10 lux 64 lux 0.32 0.15 0.47
Vorera A Luminància (L) 1.8 cd/m² 0.6 cd/m² 6.1 cd/m² 0.35 0.10 0.30

Aparcament Luminància (L) 2.7 cd/m² 1.3 cd/m² 5.6 cd/m² 0.47 0.23 0.48
Calçada Luminància (L) 2.9 cd/m² 1.2 cd/m² 5.7 cd/m² 0.41 0.21 0.52
Vorera B Luminància (L) 2.9 cd/m² 0.9 cd/m² 6.1 cd/m² 0.32 0.15 0.47

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
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Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Vorera A 6.40 0.00 6.40 3 30.00
Aparcament 5.00 6.40 11.40 3 30.00
Calçada 7.00 11.40 18.40 6 30.00
Vorera B 2.60 18.40 21.00 3 30.00

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 505 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/250
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal

Escala 1/250
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A URBANDECO MDA-15/Q-CC   Vsap-100W/T MDA207 7 LMP-A 1
(MDA-15/Q-CC (A-3) Vsap-100W/T) (4GM-2670)

B JUNIOR JNR-H/CC-Q       Vsap-70W/T J00004 7 LMP-B 1
(JNR-H/CC-Q HN       Vsap-70W/T) (4GM-7849)

3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 7
LMP-B Vsap-70 W/T Vsap-70 W/T 6500 70 2000 7

3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X -15.00;7.90;8.50 0;0;-90 MDA207 0.85 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 15.00;7.90;8.50 0;0;-90 0.85
3 X 45.00;7.90;8.50 0;0;-90 0.85
4 X -30.00;16.90;8.50 0;0;90 0.85
5 X 0.00;16.90;8.50 0;0;90 0.85
6 X 30.00;16.90;8.50 0;0;90 0.85
7 X 60.00;16.90;8.50 0;0;90 0.85

B 1 X -30.00;19.40;5.00 0;0;-90 J00004 0.85 Vsap-70 W/T 1*6500
2 X 0.00;19.40;5.00 0;0;-90 0.85
3 X 30.00;19.40;5.00 0;0;-90 0.85
4 X 60.00;19.40;5.00 0;0;-90 0.85
5 X -15.00;5.40;5.00 0;0;90 0.85
6 X 15.00;5.40;5.00 0;0;90 0.85
7 X 45.00;5.40;5.00 0;0;90 0.85

3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X -15.00;7.90;8.50 0;0;-90 -15.00;7.90;0.00 -90 0.85 A
L-2 X 15.00;7.90;8.50 0;0;-90 15.00;7.90;0.00 -90 0.85 A
L-3 X 45.00;7.90;8.50 0;0;-90 45.00;7.90;0.00 -90 0.85 A
L-4 X -30.00;19.40;5.00 0;0;-90 -30.00;19.40;0.00 -90 0.85 B
L-5 X 0.00;19.40;5.00 0;0;-90 0.00;19.40;0.00 -90 0.85 B
L-6 X 30.00;19.40;5.00 0;0;-90 30.00;19.40;0.00 -90 0.85 B
L-7 X 60.00;19.40;5.00 0;0;-90 60.00;19.40;0.00 -90 0.85 B
L-8 X -30.00;16.90;8.50 0;0;90 -30.00;16.90;0.00 90 0.85 A
L-9 X 0.00;16.90;8.50 0;0;90 0.00;16.90;0.00 90 0.85 A
L-10 X 30.00;16.90;8.50 0;0;90 30.00;16.90;0.00 90 0.85 A
L-11 X 60.00;16.90;8.50 0;0;90 60.00;16.90;0.00 90 0.85 A
L-12 X -15.00;5.40;5.00 0;0;90 -15.00;5.40;0.00 90 0.85 B
L-13 X 15.00;5.40;5.00 0;0;90 15.00;5.40;0.00 90 0.85 B
L-14 X 45.00;5.40;5.00 0;0;90 45.00;5.40;0.00 90 0.85 B
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.76 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 6 lux 64 lux 0.24 0.10 0.42

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
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6 6 7 8 9 10 12 14 19 19 14 12 10 9 8 7 6 6

7 7 8 10 11 13 17 22 28 28 22 17 13 11 10 8 7 7

8 9 10 12 14 17 25 34 41 41 34 25 17 14 12 10 9 8

9 10 11 14 17 22 32 47 57 57 47 32 22 17 14 11 10 9

10 11 12 15 18 24 35 51 63 63 51 35 24 18 15 12 11 10

11 12 13 15 18 24 36 49 60 60 49 36 24 18 15 13 12 11

14 14 15 18 21 28 37 46 54 54 46 37 28 21 18 15 14 14

17 17 19 22 26 32 38 42 45 45 42 38 32 26 22 19 17 17

20 21 23 26 30 33 36 39 40 40 39 36 33 30 26 23 21 20

25 25 27 29 31 32 34 36 35 35 36 34 32 31 29 27 25 25

29 31 30 31 31 31 31 32 31 31 32 31 31 31 31 30 31 29

33 36 34 33 31 30 28 27 27 27 27 28 30 31 33 34 36 33

37 40 36 34 31 29 25 23 22 22 23 25 29 31 34 36 40 37

43 43 39 36 29 25 21 19 18 18 19 21 25 29 36 39 43 43

53 50 41 34 26 20 17 16 15 15 16 17 20 26 34 41 50 53

60 56 41 30 21 17 14 13 12 12 13 14 17 21 30 41 56 60

64 58 43 29 21 16 13 12 11 11 12 13 16 21 29 43 58 64

61 59 41 27 20 16 12 11 10 10 11 12 16 20 27 41 59 61
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.76 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 6 lux 64 lux 0.24 0.10 0.42

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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9 10 11 14 17 22 32 47 57 57 47 32 22 17 14 11 10 9

10 11 12 15 18 24 35 51 63 63 51 35 24 18 15 12 11 10

11 12 13 15 18 24 36 49 60 60 49 36 24 18 15 13 12 11
14 14 15 18 21 28 37 46 54 54 46 37 28 21 18 15 14 14
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25 25 27 29 31 32 34 36 35 35 36 34 32 31 29 27 25 25
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37 40 36 34 31 29 25 23 22 22 23 25 29 31 34 36 40 37

43 43 39 36 29 25 21 19 18 18 19 21 25 29 36 39 43 43

53 50 41 34 26 20 17 16 15 15 16 17 20 26 34 41 50 53
60 56 41 30 21 17 14 13 12 12 13 14 17 21 30 41 56 60

64 58 43 29 21 16 13 12 11 11 12 13 16 21 29 43 58 64

61 59 41 27 20 16 12 11 10 10 11 12 16 20 27 41 59 61

Escala 1/250
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.76 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 6 lux 64 lux 0.24 0.10 0.42

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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ANNEX NÚM. 5: PROGRAMA DE TREBALLS
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1. INTRODUCCIÓ 

S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, d’acord amb l’establert en els 
articles 63 i 69 del “Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/75 de 25 de 
Noviembre)”. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALLS 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del termini total 
estimat per a l’acabament de les mateixes. 
 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més 
importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les parts de l’obra a que es refereix 
l’article 137 del “Reglamento General de Contratación del Estado”. 
 
D’igual manera s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex de Justificació 
de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en dies de cada part 
de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per 
condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
 
Totes aquestes dades serveixen per plantejar tot seguit el quadre adjunt, en el que no figuren més 
que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 
 
A continuació s’inclou un diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un termini 
d’execució de DOS MESOS I MIG (2,5). 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’inclouen les justificacions relatives al import dels preus unitaris que 
figuren al Quadre de Preus número 1 i que són els que han servit de base per a la determinació del 
pressupost de l’obra. 

Els preus que es presenten en l’esmentada justificació són d’Execució Material. 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra es basarà en la determinació dels costos 
directes i indirectes precisos pera a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, el import del 
Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de bens o prestacions de serveis 
realitzats.  

Es consideren costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus plusos y carregues y segurs socials, que intervenen 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de que es 
tracti o que siguin necessaris para a la seva execució. 

c) Les despeses de personal, combustibles, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la maquinaria e instal·lacions emprades en l’execució de la unitat d’obra. 

d) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinaria i instal·lacions anteriorment 
citades. 

Es consideren costos indirectes:  

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevists. Totes aquestes despeses es xifren en un 
percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d’obra. aquest percentatge s’obté en el 
punt següent. 

2.1. CÀLCUL DEL COEFICIENT DE COSTOS INDIRECTES. 

Segons l’O.M. de 12 de Juny de 1.968, cada preu s’obté mitjançant l’aplicació de l’expressió 
següent: 

P = (1+K/100)·Cd 

On: 

P és el preu d’execució material 

K és el coeficient de costos indirectes 

Cd és el cost directe de la unitat d’obra. 

 

El coeficient K ve donat per l’expressió: 

K= K1+K2 

On: 

K1 és el coeficient d’imprevists, el valor del qual és igual a 1 quant es tracta d’obres terrestres. 

K2 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

K2=(Ci/Cd)x100 

On: 

Ci es el cost indirecte de l’obra. 

Cd es el cost directe de l’obra. 

 

2.1.1. Càlcul de Ci 

Per a aquesta obra, la duració prevista de la qual s’estima en 2,5 mesos, es preveuen els següents 
costos indirectes: 
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CONCEPTE MESOS DEDICACIÓ COST/MES COST TOTAL 

Personal      

Cap d'obra 2,5 10% 5.100 1.275 

Topògraf 2,5 10% 3.700 925 

Cap de colla 2,5 85% 2.500 5.312,5 

Administratiu 2,5 10% 1.850 462,5 

Instal·lacions         

Oficina d’obra 2,5   1000 9.600 

Magatzem 2,5   500 4.800 

Telèfon 2,5   250 2.000 

Material d’oficina 2,5   200 1.600 

 

TOTAL    12.850 

 

2.1.2. Càlcul de Cd 

Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s’estima un pressupost de cost directe 
per a l’obra d’ 322.078,30 euros. 

D’aquesta forma s’obté: 

K2 = (12.850/322.078,30)x100=3,99 % 

 

2.1.3. Coeficient de costos indirectes 

K= 3,99+1=4,99%, aproximant, 5% 

que és el que s’aplica als preus de costos directes per a obtenir el preu total. 

3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació s’adjunta una relació dels costos corresponents a la mà d’obra, maquinària, 
materials i els preus descompostos de les unitats d’obra del projecte. Totes aquestes unitats d’obra són 
objecte d’amidament i abonament al pressupost. 

 La codificació de les unitats d’obra és la mateixa per a la justificació de preus, amidaments, 
quadres de preus i pressupost. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,36000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €
A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €

Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 76,30000 €
C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 67,32000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 36,34000 €
C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast

vertical, 9 m d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació
38,60000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €
C1503000 h Camió grua 44,75000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,91000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 52,13000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,30000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 38,38000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 37,25000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 28,49000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,67000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,37000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,03000 €
B0381200 m3 Sòl-ciment SC20 22,95000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,63000 €
B03D6000 m3 Terra tolerable 3,86000 €
B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 21,03000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 157,01000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 0,34000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,47000 €
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
61,16000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,72000 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 30,17000 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,01000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €
B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €
B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) 4,37000 €
B4P0003Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per

col·lector de DN-630 mm Formada per marc, dues aletes i solera.
213,97000 €

B6A18NA4 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col.locats cada 2,8 m

35,98000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €
B8ZB100Ç kg Pintura termoplàstica reflectora per a senyalització 7,44000 €
B96512D0 m Vorada recta de formigó, tipus P-1 o P-2, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i

classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
4,87000 €

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

8,10000 €

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

31,69000 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,62000 €
B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format

per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semafor, col.locat sobre solera de formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix

154,05000 €

Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres i semafor

248,85000 €

B985A600 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x57x28 cm 3,20000 €
B985A601 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x60x20 cm 2,20000 €
B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 8,93000 €
B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,03000 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,57000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum

asfàltic de penetració
52,35000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,72000 €
BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 77,98000 €
BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 32,65000 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,61000 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 28,73000 €
BD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared, exterior corrugat de color

negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en
13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional de
manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.

11,00000 €

BD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared, exterior corrugat de color
negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en
13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional de
manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.

25,00000 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

118,78000 €

BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

121,25000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,27000 €
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm

de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
77,73000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II, prefabricada de formigó armat per a instal.lacions de

telefonia
716,43000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €
BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
13,06000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

49,62000 €

BF32H780 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

19,65000 €

BF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb tres unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 a 200
mm de DN

118,28000 €

BF3B1380 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de DN

92,93000 €

BFB1C350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,36000 €

BFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,60000 €

BFW32H78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

103,13000 €
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BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

3,46000 €

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

1,17000 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 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

0,74000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,49000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,24000 €

BG311600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x10 mm2 0,80000 €
BG326700 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 3,33000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,56000 €
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de

diàmetre, de 300 µm
19,71000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €
BHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W a 9 m

d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna MFC.
Muntada sobre dau de formigó. Totalment col·locada i en perfecte funcionament.

2.400,00000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 37,56000 €
BJS5U002 u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 2 l/h, per a insertar en canonada de

polietilè des de 12 a 25 mm
0,35000 €

BJS5U100 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior,
per a gotejadors insertats

0,38000 €

BJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD 270,93000 €
BJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del

relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador
de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat
intern

82,07000 €

BN12D3Ç3 u Vàlvula de comporta manual, de 150 mm de diàmetre nominal 497,77000 €
BQ211110 u Paperera tipus Barcelona de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma

arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm
62,96000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 70,24000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,68000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 48,80160 48,80160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 70,24292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,24292

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 72,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700

Subtotal: 17,12700 17,12700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,450 /R x 1,68000 = 0,75600

Subtotal: 0,75600 0,75600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 94,44000 = 14,16600

Subtotal: 54,80680 54,80680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17127

COST DIRECTE 72,86107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,86107



Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 76,51000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,36130 54,36130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20933

COST DIRECTE 76,51163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,51163

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Materials

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

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 19,68000 = 34,24320

Subtotal: 53,33320 53,33320
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19030

COST DIRECTE 73,72950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,72950

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 85,20040 85,20040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 106,59972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,59972

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,90000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 0,69331 0,69331
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,20800 = 0,00208

Subtotal: 0,00208 0,00208
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COST DIRECTE 0,90299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90299
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P-1 F2191305 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,03000 = 1,90300

Subtotal: 1,90300 1,90300
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 58,74000 = 1,17480
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,28000 = 0,81400

Subtotal: 1,98880 1,98880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02855

COST DIRECTE 3,92035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11636

P-2 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 19,03000 = 7,99260

Subtotal: 7,99260 7,99260
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,042 /R x 58,74000 = 2,46708
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,245 /R x 16,28000 = 3,98860

Subtotal: 6,45568 6,45568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11989

COST DIRECTE 14,56817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29658

P-3 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 58,74000 = 4,69920

Subtotal: 4,69920 4,69920

COST DIRECTE 4,69920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93416
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P-4 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,050 /R x 76,30000 = 3,81500

Subtotal: 3,81500 3,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00276

COST DIRECTE 4,00166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20174

P-5 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants
mecànics, inclou la utilització de compressor si cal

Rend.: 1,000 9,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,336 /R x 19,03000 = 6,39408

Subtotal: 6,39408 6,39408
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,168 /R x 16,28000 = 2,73504

Subtotal: 2,73504 2,73504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09591

COST DIRECTE 9,22503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68628

P-6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,040 /R x 54,50000 = 2,18000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 64,40000 = 3,54200

Subtotal: 5,72200 5,72200

COST DIRECTE 5,72200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00810

P-7 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 55,40000 = 0,44320
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 64,40000 = 0,70840

Subtotal: 1,15160 1,15160

COST DIRECTE 1,15160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20918

P-8 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 52,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,03000 = 5,70900

Subtotal: 5,70900 5,70900
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 8,35000 = 2,50500

Subtotal: 8,37900 8,37900
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,850      x 19,25000 = 35,61250

Subtotal: 35,61250 35,61250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08564

COST DIRECTE 49,78614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,27544

P-9 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 19,03000 = 4,18660

Subtotal: 4,18660 4,18660
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,220 /R x 11,82000 = 2,60040
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400

Subtotal: 8,47440 8,47440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06280

COST DIRECTE 12,72380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35999
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P-10 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 5,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91150

P-11 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 4,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B03D6000 m3 Terra tolerable 1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 3,86000 3,86000

COST DIRECTE 3,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05300

P-12 F91A1120 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció
de S-EST1, amb calç aèria CL 90

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 1,47120 1,47120
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 55,40000 = 0,83100
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,035 /R x 41,44000 = 1,45040
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,028 /R x 64,40000 = 1,80320
C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb

escarificadora
0,120 /R x 67,32000 = 8,07840

Subtotal: 12,16300 12,16300
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 40,800      x 0,09000 = 3,67200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 3,72250 3,72250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02207

COST DIRECTE 17,37877
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24771

P-13 F935151L m3 Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 37,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
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Subtotal: 0,91950 0,91950
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,095 /R x 64,40000 = 6,11800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 55,40000 = 1,93900
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,44000 = 1,03600

Subtotal: 9,09300 9,09300
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,01000 = 0,02525
B0381200 m3 Sòl-ciment SC20 1,100      x 22,95000 = 25,24500

Subtotal: 25,27025 25,27025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01379

COST DIRECTE 35,29654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,06137

P-14 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 80,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550

Subtotal: 11,57400 11,57400
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,67000 = 0,70050

Subtotal: 0,70050 0,70050
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 61,16000 = 64,21800

Subtotal: 64,21800 64,21800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17361

COST DIRECTE 76,66611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,49942

P-15 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

Rend.: 1,000 33,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,565 /R x 18,39000 = 10,39035
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 21,99000 = 5,71740

Subtotal: 16,10775 16,10775
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1133      x 61,16000 = 6,92943

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 8,10000 = 8,50500

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,0042      x 30,17000 = 0,12671

Subtotal: 15,56114 15,56114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24162

COST DIRECTE 31,91051
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,50603

P-16 F965V002 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, tipus
P-1 o P-2, 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 21,99000 = 5,16765
A0140000 h Manobre 0,493 /R x 18,39000 = 9,06627

Subtotal: 14,23392 14,23392
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0814      x 61,16000 = 4,97842

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,0021      x 30,17000 = 0,06336
B96512D0 m Vorada recta de formigó, tipus P-1 o P-2, 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 4,87000 = 5,11350

Subtotal: 10,15528 10,15528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21351

COST DIRECTE 24,60271
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83284

P-17 F966A5DD m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

Rend.: 1,000 60,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 21,99000 = 6,81690
A0140000 h Manobre 0,565 /R x 18,39000 = 10,39035

Subtotal: 17,20725 17,20725
Materials

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 31,69000 = 33,27450

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1133      x 61,16000 = 6,92943

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,0042      x 30,17000 = 0,12671

Subtotal: 40,33064 40,33064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25811

COST DIRECTE 57,79600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,68580

P-18 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 40
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 87,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,39000 = 11,03400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 15,43200 15,43200
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,67000 = 0,28020

Subtotal: 0,28020 0,28020
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 61,16000 = 67,27600

Subtotal: 67,27600 67,27600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23148

COST DIRECTE 83,21968
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,16098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,38066

P-19 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 5,31750 5,31750
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0063      x 73,72950 = 0,46450

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,000      x 0,62000 = 3,10000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 157,01000 = 0,15701

Subtotal: 3,72151 3,72151

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07976

COST DIRECTE 9,11877
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57471

P-20 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional
de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col.locat amb base de formigó

Rend.: 1,000 221,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400
A0150000 h Manobre especialista 1,800 /R x 19,03000 = 34,25400

Subtotal: 47,44800 47,44800
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,024      x 73,72950 = 1,76951

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional
de caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col.locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

1,000      x 154,05000 = 154,05000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 61,16000 = 7,33920

Subtotal: 163,15871 163,15871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71172

COST DIRECTE 211,31843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,56592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,88435
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P-21 F981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de
pedra, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional
de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col.locat amb base de formigó

Rend.: 1,000 338,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,400 /R x 19,03000 = 45,67200
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200

Subtotal: 63,26400 63,26400
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,024      x 73,72950 = 1,76951

B981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de
pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semafor

1,000      x 248,85000 = 248,85000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 61,16000 = 7,33920

Subtotal: 257,95871 257,95871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94896

COST DIRECTE 322,17167
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,10858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,28025

P-22 F985A60F u Peça extrem gual de formigó, doble capa, 40x57x28
cm, segons plànols, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta,
elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 30,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,308 /R x 21,99000 = 6,77292
A0140000 h Manobre 0,623 /R x 18,39000 = 11,45697

Subtotal: 18,22989 18,22989
Materials

B985A600 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de
40x57x28 cm

1,000      x 3,20000 = 3,20000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0021      x 106,59972 = 0,22386

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1221      x 61,16000 = 7,46764

Subtotal: 10,89150 10,89150
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 29,39484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,86458

P-23 F985A61F u Peça lateral gual de formigó, doble capa, 40x57x28
cm, segons plànols, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta,
elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 29,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,308 /R x 21,99000 = 6,77292
A0140000 h Manobre 0,623 /R x 18,39000 = 11,45697

Subtotal: 18,22989 18,22989
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1221      x 61,16000 = 7,46764

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0021      x 106,59972 = 0,22386

B985A601 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de
40x60x20 cm

1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 9,89150 9,89150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 28,39484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,81458

P-24 F9915325 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I

Rend.: 1,000 67,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,39000 = 8,82720
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 21,99000 = 10,55520

Subtotal: 19,38240 19,38240
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1344      x 61,16000 = 8,21990

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0021      x 106,59972 = 0,22386
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B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat

4,080      x 8,93000 = 36,43440

Subtotal: 44,87816 44,87816

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29074

COST DIRECTE 64,55130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,22756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,77886

P-25 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5
cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 23,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 21,99000 = 9,45570
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530

Subtotal: 14,42100 14,42100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,03000 = 5,13060
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 94,44000 = 0,29276

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

0,0306      x 70,24292 = 2,14943

Subtotal: 7,58289 7,58289

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21632

COST DIRECTE 22,22021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33122

P-26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 23,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 21,99000 = 9,45570
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530

Subtotal: 14,42100 14,42100
Materials

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

0,0031      x 94,44000 = 0,29276

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

0,0306      x 70,24292 = 2,14943

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,01000 = 0,01010
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B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,57000 = 5,68140

Subtotal: 8,13369 8,13369

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21632

COST DIRECTE 22,77101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,90956

P-27 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 59,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,39000 = 1,58154
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,99000 = 0,41781

Subtotal: 1,99935 1,99935
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 64,40000 = 0,77280
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 58,20000 = 0,69840

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 52,30000 = 0,52300

Subtotal: 1,99420 1,99420
Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 52,35000 = 52,35000

Subtotal: 52,35000 52,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02999

COST DIRECTE 56,37354
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,19222

P-28 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,03000 = 0,07612

Subtotal: 0,07612 0,07612
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 27,42000 = 0,10968

Subtotal: 0,10968 0,10968
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,47000 = 0,70500

Subtotal: 0,70500 0,70500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00114

COST DIRECTE 0,89194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93654

P-29 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1
kg/m2

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 19,03000 = 0,09515

Subtotal: 0,09515 0,09515
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 27,42000 = 0,08226

Subtotal: 0,08226 0,08226
Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00143

COST DIRECTE 3,07884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23278

P-30 F9K11B80 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa
simple amb barreja de granulats de materials
granítics i emulsió bituminosa ECR-2

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,030 /R x 21,99000 = 0,65970
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340

Subtotal: 1,76310 1,76310
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,008 /R x 11,82000 = 0,09456
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,008 /R x 27,42000 = 0,21936
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,008 /R x 58,20000 = 0,46560

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,008 /R x 38,38000 = 0,30704

Subtotal: 1,08656 1,08656
Materials

B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 1,764      x 0,34000 = 0,59976
B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de

paviments bituminosos
0,036      x 21,03000 = 0,75708

Subtotal: 1,35684 1,35684
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02645

COST DIRECTE 4,23295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44459

P-31 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 49,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200

Subtotal: 14,71200 14,71200
Materials

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 32,65000 = 32,65000

Subtotal: 32,65000 32,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22068

COST DIRECTE 47,58268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,37913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96181

P-32 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 18,39000 = 0,25746
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,014 /R x 21,99000 = 0,30786

Subtotal: 0,56532 0,56532
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

4,200      x 1,17000 = 4,91400

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 61,16000 = 6,05484

Subtotal: 10,96884 10,96884

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00848

COST DIRECTE 11,54264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11977

P-33 FDG50120 m Conducció mixte BT/MT, inclou, excavació, reblert i
compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm,
protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització
de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 28,41 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0872 /R x 18,39000 = 1,60361
A0121000 h Oficial 1a 0,0872 /R x 21,99000 = 1,91753

Subtotal: 3,52114 3,52114
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0872 /R x 8,35000 = 0,72812
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0872 /R x 41,12000 = 3,58566

Subtotal: 4,31378 4,31378
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 61,16000 = 6,11600

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,000      x 3,24000 = 12,96000

Subtotal: 19,18600 19,18600
Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,52100 = 0,03521

Subtotal: 0,03521 0,03521

COST DIRECTE 27,05613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,40894

P-34 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 83,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 18,39000 = 22,06800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 21,99000 = 26,38800

Subtotal: 48,45600 48,45600
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 19,25000 = 0,47163
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,44000 = 1,45008

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,24000 = 3,35916

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 61,16000 = 24,89212

Subtotal: 30,17299 30,17299
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72684

COST DIRECTE 79,35583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,32362

P-35 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 29,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650

Subtotal: 14,13300 14,13300
Materials

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,030      x 30,17000 = 0,90510
BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 13,06000 = 13,06000

Subtotal: 13,96510 13,96510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 28,31010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,72560

P-36 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 70,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 16,15200 16,15200
Materials

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,62000 = 49,62000

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,050      x 30,17000 = 1,50850

Subtotal: 51,12850 51,12850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24228

COST DIRECTE 67,52278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,37614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,89892
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P-37 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 71,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 19,53000 = 15,62400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 22,72000 = 18,17600

Subtotal: 33,80000 33,80000
Materials

BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 3,46000 = 3,46000

BFW32H78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 103,13000 = 10,31300

BF32H780 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 19,65000 = 20,04300

Subtotal: 33,81600 33,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50700

COST DIRECTE 68,12300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,40615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,52915

P-38 FG326706 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330
Materials

BG326700 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x16 mm2

1,020      x 3,33000 = 3,39660

Subtotal: 3,39660 3,39660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00950

COST DIRECTE 4,03940
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24137

P-39 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col.locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 22,72000 = 3,70109
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 19,50000 = 3,17655

Subtotal: 6,87764 6,87764
Materials

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors

1,000      x 11,56000 = 11,56000

Subtotal: 11,56000 11,56000
Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,87800 = 0,06878

Subtotal: 0,06878 0,06878

COST DIRECTE 18,50642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43174

P-40 FHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol
MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W
a 9 m d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de
sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna MFC. Inclou
fonamentació. Totalment col·locada i en perfecte
funcionament.

Rend.: 1,000 2.649,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,50000 = 10,33500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 22,72000 = 12,04160

Subtotal: 26,97410 26,97410
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,75000 = 23,71750
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,91000 = 20,09230

Subtotal: 43,80980 43,80980
Materials

BHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol
MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W
a 9 m d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de
sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna MFC. Muntada
sobre dau de formigó. Totalment col·locada i en
perfecte funcionament.

1,000      x 2.400,00000 = 2.400,00000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 37,56000 = 37,56000
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 61,16000 = 14,80072

Subtotal: 2.452,36072 2.452,36072
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40461

COST DIRECTE 2.523,54923
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 126,17746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.649,72669

P-41 FJS5UA25 m Tub amb gotejadors insertats de 2 l/h separats 5 m Rend.: 1,000 2,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 19,53000 = 1,07415
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 22,72000 = 1,24960

Subtotal: 2,32375 2,32375
Materials

BJS5U100 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a
gotejadors insertats

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BJS5U002 u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un
cabal de 2 l/h, per a insertar en canonada de polietilè
des de 12 a 25 mm

0,200      x 0,35000 = 0,07000

Subtotal: 0,45000 0,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03486

COST DIRECTE 2,80861
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94904

P-42 FJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb
doble programa amb pantalla LCD en muntatge
superficial, instal.lat i programat

Rend.: 1,000 328,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materials

BJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb
doble programa amb pantalla LCD

1,000      x 270,93000 = 270,93000

Subtotal: 270,93000 270,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62280

COST DIRECTE 313,07280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,65364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,72644

P-43 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

Rend.: 1,000 95,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 8,30400 8,30400
Materials

BJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern

1,000      x 82,07000 = 82,07000

Subtotal: 82,07000 82,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12456

COST DIRECTE 90,49856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,52493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,02349

P-44 FQ211112 u Paperera tipus Barcelona, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30
cm

Rend.: 1,000 81,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials

BQ211110 u Paperera tipus Barcelona 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 62,96000 = 62,96000

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

0,0594      x 72,86107 = 4,32795

Subtotal: 67,28795 67,28795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15143

COST DIRECTE 77,53438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,41109

P-45 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 63,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 22,83600
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Subtotal: 40,97500 40,97500
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,37000 = 2,94800
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,28000 = 9,76800

Subtotal: 18,59000 18,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61463

COST DIRECTE 60,17963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,18861

P-46 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,130 /R x 19,03000 = 2,47390

Subtotal: 2,47390 2,47390
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,009 /R x 58,74000 = 0,52866
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,065 /R x 16,28000 = 1,05820

Subtotal: 1,58686 1,58686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03711

COST DIRECTE 4,09787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30276

P-47 G2R65541 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,037 /R x 54,50000 = 2,01650

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,193 /R x 36,34000 = 7,01362

Subtotal: 9,03012 9,03012

COST DIRECTE 9,03012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48163

P-48 G2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 3,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,97000 = 2,97000
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Subtotal: 2,97000 2,97000

COST DIRECTE 2,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11850

P-49 G2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

1,000      x 4,37000 = 4,37000

Subtotal: 4,37000 4,37000

COST DIRECTE 4,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58850

P-50 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 70,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
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

1,020      x 61,16000 = 62,38320

Subtotal: 62,38320 62,38320
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,59733 = 0,06896

Subtotal: 0,06896 0,06896

COST DIRECTE 67,04966
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,40214

P-51 G4LZ002Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat
HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per a
col·lector de DN-630 mm. Formada per marc, dues
aletes i solera de dimensions segons plànols. Inclós
10 cm de formigó HM-20 d'anivellament, excavació
necessària per a la seva col·locació, totalment acabat

Rend.: 1,000 347,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 18,83000

Subtotal: 40,82000 40,82000
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Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 36,34000 = 18,17000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500

Subtotal: 39,02500 39,02500
Materials

B4P0003Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat
HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per
col·lector de DN-630 mm Formada per marc, dues
aletes i solera.

1,000      x 213,97000 = 213,97000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,600      x 61,16000 = 36,69600

Subtotal: 250,66600 250,66600

COST DIRECTE 330,51100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,52555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,03655

P-52 G4ZZV001 m3 Base d'anivellament amb formigó HM-20 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat
manualment

Rend.: 1,000 76,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 18,39000 = 0,05517
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 21,99000 = 0,06597

Subtotal: 0,12114 0,12114
Materials

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

1,000      x 72,86107 = 72,86107

Subtotal: 72,86107 72,86107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00182

COST DIRECTE 72,98403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,64920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,63323

P-53 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat
amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm,
i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 51,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,53000 = 4,68720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 22,72000 = 2,04480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 21,99000 = 5,27760

Subtotal: 12,00960 12,00960
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Materials
B6A18NA4 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor

de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col.locats cada 2,8 m

1,000      x 35,98000 = 35,98000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0165      x 76,51163 = 1,26244

Subtotal: 37,24244 37,24244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18014

COST DIRECTE 49,43218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,90379

P-54 GBA1311Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 18,39000 = 0,05517
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194

Subtotal: 0,18711 0,18711
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 37,25000 = 0,11175

Subtotal: 0,11175 0,11175
Materials

B8ZB100Ç kg Pintura termoplàstica reflectora per a senyalització 0,0133      x 7,44000 = 0,09895
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,61000 = 0,02563

Subtotal: 0,12458 0,12458
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,18733 = 0,00281

Subtotal: 0,00281 0,00281

COST DIRECTE 0,42625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44756

P-55 GBA1B14Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 21,99000 = 0,30786
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 18,39000 = 0,12873

Subtotal: 0,43659 0,43659
Maquinària
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C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,007 /R x 37,25000 = 0,26075

Subtotal: 0,26075 0,26075
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,44000 = 0,37200
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,025      x 3,61000 = 0,09025

Subtotal: 0,46225 0,46225
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,43667 = 0,00655

Subtotal: 0,00655 0,00655

COST DIRECTE 1,16614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22445

P-56 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,39000 = 0,64365

Subtotal: 2,18295 2,18295
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 28,49000 = 0,99715

Subtotal: 0,99715 0,99715
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,44000 = 3,71851
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,61000 = 0,90214

Subtotal: 4,62065 4,62065
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,18267 = 0,03274

Subtotal: 0,03274 0,03274

COST DIRECTE 7,83349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22516

P-57 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 61,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200

Subtotal: 14,71200 14,71200
Materials
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 43,72000 = 43,72000

Subtotal: 43,72000 43,72000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,71200 = 0,22068

Subtotal: 0,22068 0,22068

COST DIRECTE 58,65268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,58531

P-58 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 97,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,39000 = 14,71200

Subtotal: 14,71200 14,71200
Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 77,98000 = 77,98000

Subtotal: 77,98000 77,98000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,71200 = 0,22068

Subtotal: 0,22068 0,22068

COST DIRECTE 92,91268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,64563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,55831

P-59 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,93850 2,93850
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 28,73000 = 28,73000

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

0,0294      x 72,86107 = 2,14212

Subtotal: 30,87212 30,87212
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,93867 = 0,04408

Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04408 0,04408

COST DIRECTE 33,85470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,54744

P-60 GD5JB258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 263,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,325 /R x 21,99000 = 95,10675
A0140000 h Manobre 4,325 /R x 18,39000 = 79,53675

Subtotal: 174,64350 174,64350
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1596      x 106,59972 = 17,01332

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1551      x 61,16000 = 9,48592

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,01000 = 0,00303
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
192,003      x 0,24000 = 46,08072

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

0,0092      x 94,44000 = 0,86885

Subtotal: 73,45184 73,45184
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 174,64333 = 2,61965

Subtotal: 2,61965 2,61965

COST DIRECTE 250,71499
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,53575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,25074

P-61 GD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315
mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre
per a protecció contra raigs UV i interior llis de color
blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.
Col.locat al fons de rasa. Inclòs conexions entre
col·lectors.

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
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A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 11,52050 11,52050
Materials

BD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315
mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre
per a protecció contra raigs UV i interior llis de color
blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.

1,020      x 11,00000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,74067 = 0,34111

Subtotal: 0,34111 0,34111

COST DIRECTE 23,08161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23569

P-62 GD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630
mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre
per a protecció contra raigs UV i interior llis de color
blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.
Col.locat al fons de rasa en solera de 10 cm. amb
formigó HM-20/P/20. Inclòs conexions entre
col·lectors.

Rend.: 1,000 46,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 11,52050 11,52050
Materials

BD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630
mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre
per a protecció contra raigs UV i interior llis de color
blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR.

1,020      x 25,00000 = 25,50000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 61,16000 = 6,72760

Subtotal: 32,22760 32,22760
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 43,74800 = 0,65622

Subtotal: 0,65622 0,65622
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COST DIRECTE 44,40432
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,62454

P-63 GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 168,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,75000 = 14,32000

Subtotal: 14,32000 14,32000
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0076      x 73,72950 = 0,56034

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 118,78000 = 124,71900

Subtotal: 125,27934 125,27934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30285

COST DIRECTE 160,09219
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,00461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,09680

P-64 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 120X70X70 cm,
amb junt de goma, col.locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 170,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,39000 = 11,95350
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 21,99000 = 14,29350

Subtotal: 26,24700 26,24700
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 44,75000 = 5,37000

Subtotal: 5,37000 5,37000
Materials

BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 121,25000 = 121,25000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2

0,002      x 106,59972 = 0,21320
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N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,27000 = 8,54000

Subtotal: 130,00320 130,00320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39371

COST DIRECTE 162,01391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,11460

P-65 GDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 16,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,39000 = 4,96530

Subtotal: 10,90260 10,90260
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0095      x 73,72950 = 0,70043

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 4,97043 4,97043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16354

COST DIRECTE 16,03657
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,83840

P-66 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 99,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 21,99000 = 8,11431
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,39000 = 7,53990

Subtotal: 15,65421 15,65421
Materials

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 30,17000 = 1,02578
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a

pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 77,73000 = 77,73000

Subtotal: 78,75578 78,75578
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23481

COST DIRECTE 94,64480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,37704

P-67 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 50,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,900 /R x 21,99000 = 19,79100

Subtotal: 36,34200 36,34200
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,24000 = 1,92024

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 61,16000 = 8,07312

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 19,25000 = 0,23485
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,01000 = 1,01707

Subtotal: 11,24528 11,24528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54513

COST DIRECTE 48,13241
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,40662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,53903

P-68 GDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat,
tipus DF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 805,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100

Subtotal: 26,44650 26,44650
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 44,75000 = 7,42850

Subtotal: 7,42850 7,42850
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,270      x 61,16000 = 16,51320

BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II,
prefabricada de formigó armat per a instal.lacions de
telefonia

1,000      x 716,43000 = 716,43000

Subtotal: 732,94320 732,94320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39670

COST DIRECTE 767,21490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,36074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 805,57564

P-69 GDK2V001 u Arqueta cega de 100x100x100 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 139,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 21,99000 = 27,48750
A0140000 h Manobre 1,250 /R x 18,39000 = 22,98750

Subtotal: 50,47500 50,47500
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,25000 = 0,52938
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

1,200      x 61,16000 = 73,39200

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,44000 = 1,45008

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,000      x 0,24000 = 6,00000

Subtotal: 81,37146 81,37146

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75713

COST DIRECTE 132,60359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,63018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,23376

P-70 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 30,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 18,39000 = 5,79285
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,315 /R x 21,99000 = 6,92685

Subtotal: 12,71970 12,71970
Materials

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,040      x 30,17000 = 1,20680
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 16,20680 16,20680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19080

COST DIRECTE 29,11730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,57316
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P-71 GF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre
100 i 200 mm amb tres unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 a 200
mm de DN i col.locada al fons de la rasa, segons
plànols

Rend.: 1,000 146,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 21,12500 21,12500
Materials

BF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre
100 i 200 mm amb tres unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 a 200
mm de DN

1,000      x 118,28000 = 118,28000

Subtotal: 118,28000 118,28000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,12533 = 0,31688

Subtotal: 0,31688 0,31688

COST DIRECTE 139,72188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,98609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,70797

P-72 GF3B1385 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de DN, col.locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 250,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,400 /R x 19,53000 = 66,40200
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 22,72000 = 77,24800

Subtotal: 143,65000 143,65000
Materials

BF3B1380 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de DN

1,000      x 92,93000 = 92,93000

Subtotal: 92,93000 92,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,15475

COST DIRECTE 238,73475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,93674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,67149

P-73 GFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 15,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 22,72000 = 6,58880
A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 19,53000 = 5,66370

Subtotal: 12,25250 12,25250
Materials

BFB1C350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 2,36000 = 2,40720

Subtotal: 2,40720 2,40720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18379

COST DIRECTE 14,84349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,58566

P-74 GFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 2,60000 = 2,65200

Subtotal: 2,65200 2,65200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,22533 = 0,06338

Subtotal: 0,06338 0,06338

COST DIRECTE 6,94038
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28740

P-75 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces en colzes i T en conduccions de diàmetre entre
100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el
vibratge del formigó

Rend.: 1,000 100,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 21,99000 = 15,39300
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,39000 = 12,87300

Subtotal: 28,26600 28,26600
Materials
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

32,212      x 0,90299 = 29,08711

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,584      x 64,72000 = 37,79648

Subtotal: 66,88359 66,88359
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 28,26600 = 0,70665

Subtotal: 0,70665 0,70665

COST DIRECTE 95,85624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,79281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,64905

P-76 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,95800 0,95800
Materials

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 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 0,74000 = 0,75480

Subtotal: 0,75480 0,75480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,95800 = 0,01437

Subtotal: 0,01437 0,01437

COST DIRECTE 1,72717
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81353

P-77 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976
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Subtotal: 1,13976 1,13976
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,49000 = 1,51980

Subtotal: 1,51980 1,51980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 2,67666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81049

P-78 GG31160Ç m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

Subtotal: 1,68880 1,68880
Materials

BG311600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x10 mm2

4,080      x 0,80000 = 3,26400

Subtotal: 3,26400 3,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02533

COST DIRECTE 4,97813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22704

P-79 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,44580 1,44580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 10,01646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51728
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P-80 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de
llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 36,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 22,72000 = 6,04352
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,50000 = 5,18700

Subtotal: 11,23052 11,23052
Materials

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 19,71000 = 19,71000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 23,49000 23,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16846

COST DIRECTE 34,88898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,63343

P-81 GHT2004Ç u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de columna d'enllumenat existent
de qualsevol tipus, inclou desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, demolició de
fonamentació, càrrega i transport de material.

Rend.: 1,000 63,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 30,02500 30,02500
Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,100 /R x 52,13000 = 5,21300
C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport

d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 m
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,150 /R x 38,60000 = 5,79000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,37000 = 3,68500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 /R x 67,07000 = 10,06050
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400

Subtotal: 30,62250 30,62250

COST DIRECTE 60,64750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,67988

P-82 GN12D3Ç3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
manual, de diàmetre nomimal 150 mm

Rend.: 1,000 567,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials

BN12D3Ç3 u Vàlvula de comporta manual, de 150 mm de diàmetre
nominal

1,000      x 497,77000 = 497,77000

Subtotal: 497,77000 497,77000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 42,25000 = 0,63375

Subtotal: 0,63375 0,63375

COST DIRECTE 540,65375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,03269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 567,68644

P-83 PPASYS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 11.826,57 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PJ006Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa d'aigua potable a la xarxa existent. Inclou
permisos, talls verificacions i peçes especials per a
connexions

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ007Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou
permisos, talls i verificacions. Inclou el desplaçament
del punt de llum existent a traslladar

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ008Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa de telefonia a la xarxa existent. Inclou
permisos, talls i verificacions

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ009Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa de regadiu. Inclou permisos, el comptador
d'aigua, talls, verificacions, peçes especials
necessaries i programació de la xarxa regadiu

Rend.: 1,000 800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ010Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa de gas a la xarxa existent. Inclou permisos,
talls, verificacions i peçes especials necessaries

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ011Ç pa Partida alçada a cobrament íntegre per al
condicionament de xarxa d'aigües pluvials per
l'enderrocament de l'embornal existent. Inclou
demolicions necessaries i reposicions de paviments
si es necessari

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ012Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa de baixa tensió. Inclou permisos, talls i
verificacions

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ015Ç pa Partida alçada a justificar per a imprevistos Rend.: 1,000 15.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

PJ016Ç pa Partida alçada a justificar per al subministrament i
plantació de 6 arbres de caracterítiques similars als
existents dels carrers adjacents. Inclou totes les
operacions i materials necessaris per la correcta
sembra

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PJ020Ç pa Partida alçada a justificar per a la ampliació del
quadre elèctric d'enllumenat, magnetotèrmics i
d'altres materials i equips pel correcte funcionament
de la insta·lació elèctrica d'enllumenat públic

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 

En una obra d’aquestes característiques, amb valors petits per una gran obra 
d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes no tenen excessiva justificació, ja  
que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que solen tenir 
aquestes obres. Per altra banda tampoc se li poden exigir grans rendiments en una parcel·la petita. 
Es per això que la nostra experiència en aquests tipus d’obra és el control dia a dia en els llocs on 
vagi treballant al Contractista seguit el ritme per ell marcat. 

Serà el Director d’Obra el que decideixi exactament el tipus i nombre d’assaigs a realitzar, fins 
arribar un cost de l’1% del Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) 

2. ASSAIGS A REALITZAR 

Seguidament passem a donar idea d’un nombre d’assaigs a realitzar. 

CONTROL DE COMPACTACIÓ EN ESPLANADES. 

Assaig Pròctor Normal 

Límits Atterberg 

Anàlisis granulomètric 

Contingut de matèria orgànica 

Assaig C.B.R. 

Mesura de densitats pel Mètode Nuclear. 

MESCLES ASFÀLTIQUES 

Anàlisi granulomètric dels àrids extrets 

Construcció de 3 provetes Marshall 

Extracció de provetes testimoni d’aglomerat 

Determinació de la densitat aparent 

Determinació d’espessors testimoni 

 

3. NOMBRE ASSAIGS A REALITZAR 

Malgrat tot i per donar un Pressupost del Control de Qualitat passem a valorar al cost d’aquests 
assaigs a preus de mercat actual vigent i donant una partida d’un 10 % per a la realització de nous 
assaigs. 

Els preus utilitzats en aquesta valoració són els següents: 

Assaig Proctor Modificat      54,15 € 

Límits Atterberg       30,31 € 

Anàlisis granulomètric      25,10 € 

Contingut de matèria orgànica     32,33 € 

Mesura de densitats pel Mètode nuclear   9,30 € 

Assaig C.B.R.       103,60 € 

Anàlisi granulomètric dels àrids extrets    32,48 € 

Construcció de 3 provetes Marshall    248,89 € 

Extracció de provetes testimoni d’aglomerat   55,10 € 

Determinació de la densitat aparent    12,51 € 

Determinació d’espessors testimoni    9,40 € 

 

El contingut de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors i 
aquests preus no són contractuals, es a dir no estan inclosos en la baixa del contractista, sinó que son 
preus orientatius per tal de fixar al cost de Control de Qualitat per incloure dins del Pressupost per a 
Coneixement de l’Administració. 

Al aplicar aquests preus  les quantitats estimades abans tenim el següent Pressupost que 
desglossem per capítols: 
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COMPACTACIÓ D’ESPLANADES 

Assaig Pròctor Modificat    54,15 x 5 =   270,75 €  

Límits Atterberg     30,31 x 5 =   151,55 € 

Anàlisis granulomètric    25,10 x 5 =  125,50 € 

Contingut de matèria orgànica   32,33 x 5 =   161,65 € 

Assaig C.B.R.     103,60 x 5 =  518,00 € 

Mesura de densitats pel Mètode nuclear 9,30 x 50 =   465,00 €  

SUMA            1.692,45 € 

AGLOMERAT ASFÀLTIC 

Anàlisi granulomètric dels àrids extrets  32,48 € x 2  =  64,96 €  

Construcció de 3 provetes Marshall  248,89 € x 2 =  497,78 €  

Extracció de provetes testimoni d’aglomerat 55,10 € x 2 = 110,20 €  

Determinació de la densitat aparent  12,51 € x 2 =  25,02 €  

Determinació d’espessors testimoni  9,40 € x 2 =   18,80 € 

SUMA            716,76 € 

 

 

4. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 

El cost de l’estimació de les despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de “DOS MIL 
QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS” (2.409,21 €) 
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les distintes 

unitats de l’obra, conformant els corresponents pressuposts. Aplicant a les unitats de l’obra que 

s’indiquen als amidaments els preus del quadre de preus nº 1, s’obté el Pressupost d’Execució 

Material (PEM) de les obres que ascendeix a la quantitat TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT 

QUARANTA-SET AMB VUIT CÈNTIMS euros (336.147,08 €). 

Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els següents conceptes: 

Despeses generals, amb un percentatge del 13 % del pressupost d’execució material; 

Benefici industrial, amb un percentatge del 6 % del pressupost d’execució material; 

S’obté el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres que ascendeix a la quantitat 

de QUATRE-CENTS QUINZE MIL EUROS AMB DOS CÈNTIMS (400.015,02 €). 

Aplicant el Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 16% al pressupost d’execució per contrata, 
s’obté el Pressupost  per a Coneixement de l’Administració de l’obra que ascendeix a la quantitat de 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL DISET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
(464.017,42 €). 
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ANNEX NÚM. 10: ESTUDI GESTIÓ RESIDUS
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1. OBJECTE 

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestió de Residus a l’Obra del 
present projecte constructiu d’Urbanització de la prolongació de l’Avinguda del Castell (Cunit), 
d’acord amb les exigències de la normativa més recent, Autonòmica, Catalana i Estatal. Marc legal 
que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb la 
finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. 

L’Ajuntament de Cunit, com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa a l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 
salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de 
residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per 
la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició:  

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 
o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per 
què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Els principals residus del procés de demolició i construcció per al present projecte son els 
següents: 

- Terres 

- Formigó 

- Mescles bituminoses 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(14) Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte capítols 07 i 08) 

14 06 01*  Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC. 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 
demolició que es generarà a l’obra en l’estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen a obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 

La taula que es presenta a continuació conté els volums de residus classificats per tipologies. 
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5. MESURES DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents: 

1. S’ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 

2. S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus. 

3. S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, procurant que aquests 
continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que ajudaran 
a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada 
finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el 
projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat es deixarà constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per 
aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

Tipologia Volum real Volum
aparent

Pes Específic Pes Específic

Inert, No 
Especial,
Especial

(m³ residu) (m³ residu) (kg/m³) (Tn)

170101 Formigó residus  de construcció i d’enderrocs 
diferents dels especificats en els codis 1709001, 
170902 i 170903)

Inert 128,65         173,68         2.400,00      308,76             

170203 (plàstic) No Especial 0,14             0,17             1.400,00      0,20                 

170201 (Fusta) No Especial 5,00             7,50             600,00         3,00                 

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,09             0,11             1.100,00      0,10                 

140601* (Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC) Pintura 
aerosol fluorescent per a senyalització i marcat 
temporal.

Especial 0,0040         0,0040         800,00         0,0032             

170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) No Especial 1,20             1,44             2.300,00      2,76                 

TOTAL 135,09         182,90         -                314,82             

TOTAL PER TIPOLOGIES Inert-formigó 
(170101) 128,65         173,68         2.400,00      308,76             

NE-plàstic 
(170203) 0,14             0,17             1.400,00      0,20                 

NE-fusta 
(170201) 5,00             7,50             600,00         3,00                 

NE-paper i 
cartró 

(150101)
0,09             0,11             1.100,00      0,10                 

Especial-
Aerosol 

(140601*)
0,0040         0,0040         800,00         0,0032             

NE-barreja 
(170904) 1,20             1,44             2.300,00      2,76                 

Materials

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzarlos al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques.

6 S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per minimitzar els 
retalls?

7
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció?

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIO DES DE 
LA FASE DE PROJECTE
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- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus 
No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 
de comptar amb valoritzadors de residus. 

La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on 
s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 
d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona d’abocador 
un sector d’escàs o nul interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. 
Aquesta zona també resta prop de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a 
les zones poblades i alienes a la traça. Hem de considerar també que els abocadors de terra han d’estar 
situats fora dels límits de les zones protegides d’interès comunitari. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els 
límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el terreny el 
menys possible mentre aquest s’estigui utilitzant. 

Respecte als abocadors de runa, prop del la zona de projecte s’ha localitzat un dipòsit controlat 
que gestiona residus de la construcció, es tracta del Dipòsit controlat d’Olèrdola, on es portar tota la runa 
procedent de la demolició d’estructures que es generen a l’obra, ja que aquestes no podran ser 
abocades a un abocador de terres. 

7. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A la vista que els residus generats són fonamentalment les barreges bituminoses, fusta, i en menor 
escala de formigó, vidre, plàstic, paper i cartó, per tant serà necessari fer una separació individualitzada 
d’acord al RD 105/2008. 

La classificació per a la barreja bituminosa és “17 03 02 Barreges bituminoses diferents dels 
especificades en el codi 17 03 01”, no estan contemplades dins els residus subjectes a operacions 
separatives establides RD 105/2008, per la qual cosa hem decidit fer-ho com si de formigó es tractés, per 
tant el pes mínim per considerar la separació és de 311 Tn. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions 
de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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1 Separació segons 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades
a continuació.

Formigó: 311 T
Maons, teules, ceràmics: 0 T
Metall: 0 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,2 T
Paper i Cartró: 0,1 T

Especials
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:

* No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
* El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit
   habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
   productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
   perillositat representats en les etiquetes.
* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
* Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
   posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
* Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts
contenidor per Inerts barrejats contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials
contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró
contenidor per barreges bituminoses
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials:             contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor
 que li faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (m3): 0

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

(kg): (m3): 0

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra.

2

Inerts + No 
Especials

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic
per a cada tipus de residu:

Fusta Ferralla Paper i cartró Plástic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislació de residus Especials.

3
Senyalització dels 
contenidors

Tones m3 Codi Nom
Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit Controlat

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge de metall 170401 - - - -

Reciclatge de fusta 170201 624,00 1560,00 E897,05  PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS 
DE MUNT 

Reciclatge de maons 170103 22,07 29,79 E897,05
 PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS 
DE MUNT 

Reciclatge de plàstic 170203 - - E897,05
 PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS 
DE MUNT 

Reciclatge de paper-cartró 150101 - - - -

Reciclatge barreges bituminosas 170302 4305,00 2246,00 E897,05
 PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS 
DE MUNT 

Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit

Tones m3 Codi Nom

140601* 0,0032 0,004 E-01.89 ATLAS GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A. 
(CODI DE TRACTAMENT T13)

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Reciclatge:

Residus Especials
Quantitat
estimada

Quantitat
estimada

Gestor

Destí dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció:

Inerts

Gestor

Quantitat
estimada

Gestor

Instal·lació de gestió de residus 
especials

Codi CER

Codi CER

Codi CER

Residus No Especials

4
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8. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

- 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. 

 

9. PRESSUPOST D’APLICACIÓ I EXECUCIÓ 

Aquest pressupost només considera les gestió de residus INERTS I NO ESPECIALS com són 
les barreges bituminoses i fusta. 

El pressupost total d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus és de 15.568,22 €  
(QUINZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS), que s’incorporen al 
Pressupost d’Execució Material. 
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques, condicions de subministrament, 
unitats i criteris d’amidaments i normativa dels materials a emprar; en tercer lloc, igualment pels elements 
compostos, i per últim, també fixar les característiques, condicions de subministrament, unitats i criteris 
d’amidaments i normativa de les partides d’obra utilitzades. 

1.1.2. Àmbit d’aplicació. 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del: PROJECTE   
D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT). 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no 
modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 

• Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 
del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :  

516 “Formigó compactat” 

o O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

   533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

o O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

   104 “Desenvolupament i control de les obres” 

o O.M. de 27 de desembre de 1999 

200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 

   202 “Ciments”  

   210 “Quitrans” (es deroga)  

   211 “Betums asfàltics”  

212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 

   213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

   214 “Betums fluxats” (nou) 

   215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

   216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

o O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

700 “Marques vials” 

701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals 
de circulació”) 

702 “Captafars retroreflectants” 

703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

704 “Barreres de seguretat” 

o O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas i 
pavimentos de hormigón. 

530 “Riegos de imprimación” 
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531 “Riegos de adherencia” 

532 “Riegos de curado” 

540 “Lechadas bituminosas” 

542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 

550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

o O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 

240 “Barras lisas para hormigón armado”  

241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

242 “Mallas electrosoldadas”  

244 “Torzales para hormigón pretensado”  

245 “Cordones para hormigón pretensado”  

246 “Cables para hormigón pretensado”  

247 “Barras para hormigón pretensado”  

250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  

252 “Acero forjado”, 

253 “Acero moldeado”   

254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

260 “Bronce a emplear en apoyos”   

261 “Plomo a emplear en juntas i apoyos”  

281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

287 “Poliestireno expandido”  

620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

243 “Alambres para hormigón pretensado” 

248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

280 “Agua a emplear en morteros i hormigones” 

285 “Productos filmógenos de curado”  

610 “Hormigones”  

Nou: 

 240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

 241 “Mallas electrosoldadas”  

 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

 245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

 246 “Tendones para hormigón pretensado”  

 247 “Barras de pretensado”  

 281 “Aditivos a emplear en morteros i hormigones”  

 283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

 287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

 610A “Hormigones de alta resistencia”  

 620 “Perfiles i chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”  

o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 
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300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación i compactación";  

303 "Escarificación i compactación del firme existente";  

304 "Prueba amb supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación i préstamos";  

321 "Excavación en zanjas i pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  

330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación i refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas i pozos de registro";  

411 "Imbornales i sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado i galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" i  

673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

290 "Geotextiles";  

333 "Rellenos todo-uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación i filtro";  

675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" i  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "Cunetas i acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas i acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" i  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

o O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 

510 “Zahorras” 

512 “Suelos estabilizados in situ” 

513 “Materiales tratados amb cemento (suelo cemento i gravacemento) 

551 “Hormigón magro vibrado” 

• Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de 
materials actualment en vigència. 
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• Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

• Normes U.N.E. 

• UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

• Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

• Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d’agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 

 Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest 
projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, 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. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

• Ciments 

• Guixos 

• Escaioles  

• Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

• Armadures actives d’acer 

• Filferros trefilats llisos i corrugats 

• Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

• Productes bituminosos impermeabilitzants 

• Poliestirens expandits 

• Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

• Xemeneies modulars metàl·liques 

• Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

• Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

• Cables elèctrics per a baixa tensió 

• Aparells sanitaris 

• Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d’aquest 
projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 

FERMS 

• Instrucció 6.1-I.C “Seccions de ferm”, de 28 de novembre de 2003. 

• Instrucció 6.3-I.C “Rehabilitació de ferms”, de 28 de novembre de 2003. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-
4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

• Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 
de 1989. 

• Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 

• Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
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• Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

• Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

• Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

• Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

• Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

• Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

• Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 
març de 1964. 

ESTRUCTURES 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08 

• Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig 
(B.O.E. de 2 de juny de 2007). 

• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, 
de O.M. de 12 de febrer de 1998 

• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 
O.M. de 25 de juny de 1975. 

• O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

• Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 

• Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

• Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

• Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, 
de maig de 1998. 

• Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

• Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

• Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 

• Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

• Control de la erosió fluvial en ponts. 

• Inspeccions principals en ponts de carretera. 

• Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

• Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat 
per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

• Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

•  Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

•  Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

•  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

•  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

•  -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
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• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d’aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

PINTURES 

Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

EDIFICACIÓ 

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

• Normes tecnològiques de l’edificació. 

SEGURETAT I SALUT  

• Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 

• RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.  

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres que defineixen el present projecte son les següents: 

- Execució d’esplanada. 

- Execució de ferms. 

- Instal·lació de noves xarxes de clavegueram (aigües pluvials), d’enllumenat públic, 
abastament d’aigua, gas, telefonia, baixa tensió i rec. 

- Execució de noves voreres. 

- Nova senyalització, tant vertical com horitzontal. 

- Nou mobiliari urbà. 

 

1.2.1. Definició geomètrica del vial 

La longitud total del nou vial és de 121,2 m. La secció tipus disposa de dos carrils de 3,5 m (un 
carril per cada sentit de circulació). Adjacent al carril més proper al CAP és disposa una filera 39 
aparcaments en bateria, un dels quals per a minusvàlids. Les mides d’aquests aparcaments són de 
5,0x2,5 m, mentre que el destinat a minusvàlids és de 5,0x4,0 m. 

La vorera al llarg de la zona CAP disposa d’una amplada 2,8 m, mentre que just davant del CAP, 
existeix un tram de vorera executada per les obres del CAP, que el present projecte amplia en 2,8 m. La 
vorera en front de l’anterior, l’amplada serà de 2,6 m.  

De manera provisional i, fins no s’executi el carrer perpendicular a la prolongació de l’Avinguda del 
Castell, aquesta prolongació tindrà condició d’atzucac. Per tal de donar operativitat a la mobilitat general 
d’aquest prolongació de vial, s’acondicionarà un tram perpendicular per tal de facilitar el canvi de sentit 
dels vehicles. En aquesta actuació, s’aprofitarà, l’anivellament realitzat per les obres d’execució del CAP. 

1.2.2. Ferms i paviments 

El disseny de la secció estructural del ferm del vial contemplat al present projecte d’urbanització 
de la prolongació de l’avinguda del Castell, s’ha realitzat en base a la Instrucció 6.1-IC “Secciones de 
firmes” del Ministeri de Foment, aprovada el mes de desembre de 2003. 

En relació als criteris de pavimentació i elecció d’elements d’urbanització, es correspondran en 
general als adoptats per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Cunit i a la homogeneïtat de paviments amb 
zones properes recentment urbanitzades. 
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L’estructura del ferm serà en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) que 
es preveu per al carril de projecte en l’any de la posada en servei, fixat en aquest estudi per a l’any 
2010. 

Donada la naturalesa del vial, situat en la trama urbana de Cunit, es considera una categoria 
de trànsit pesant tipus T42 (25<IMDp). 

Segons les converses mantingudes amb els responsables de l’obra del futur CAP de Cunit, en 
construcció en aquests moments, el subsòl existent en l’àmbit del vial, es va conformar a base de 
reblerts antròpics. Es per aquest motiu, que es consideren materials inadequats. 

El tipus d’esplanada que es pretén aconseguir és un tipus E1 (60<EV2<300 MPa). Per a tal fi, 
caldrà disposar sobre el sòl inadequat: 50 cm de sòl tolerable de préstec i, 30 cm de sòl estabilitzat 
“in situ” tipus 1 (S-EST1) realitzat amb material de préstec, el quals, acompliran amb les indicacions 
que s’estableixen  els articles 330 i 512 del PG-3. 

Per a la categoria de trànsit i esplanada considerades, s’ha adoptat la secció estructural de 
ferm següent: 

Secció tipus 4232 (5 cm MBC + 20 cm sòl ciment). Consistent en les següents capes: 

o 5 cm. de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF D amb granulat granític, com 
a capa de trànsit. 

o Reg d’emprimació tipus ECI, amb dotació 1,2 kg/m2. 

o Reg de cura. 

o Sòl ciment (SC-20) 

o Reg de cura. 

o Esplanada tipus E-1, formada per: 

 30 cm de sòl estabilitzat “in situ” tipus 1 (S-EST1) de préstec. 

 50 cm de sòl tolerable de préstec. 

El betum de penetració tipus B60/70. 

Els paviments de voreres de vianants consten de les següents capes: 

o 4 cm. de paviment de llosa gris de 20x20x4 cm. 

o 3 cm. de sorra-ciment d’anivellament. 

o 20 cm. de solera de formigó HM-20. 

o 98 cm. Sòl tolerable procedent de préstec (fins cota inferior d’esplanada millorable). 

Tots els elements d’urbanització inclosos en el projecte, acompliran les especificacions dictades per 

l’Excm. Ajuntament de Cunit. 

Per al present projecte d’urbanització, s’empraran els següents elements: 

o Vorera de lloseta gris de 20x20x2,5 cm, sobre de 3 cm de sorra-ciment. És disposarà 
d’una lloseta de 20x20x4 cm, davant de l’entrada del transformador existent.. 

o Vorada recta de formigó tipus T5, de dimensions 22x30 cm, col·locada sobre llit de 
formigó. 

o Rigola blanca de formigó de dimensions 20x20x4 cm., sobre base de formigó.  

o Gual per a vianants de peces prefabricades de formigó, de 1,2 m de longitud i 0,4 m 
d’amplada. 

o Vorada prefabricada de formigó de dimensions 100x20x8, tipus jardinera, per a delimitar 
zones verdes. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, a la zona de l’atzucac, aprofitant l’esplanació realitzada per 
les obres del CAP, s’estendrà un reg monocapa amb graveta a sobre de 50 cm de sòl tolerable. 

1.2.3. Xarxa de clavegueram 

La xarxa d’aigües pluvials projectada preveu el drenatge de les aigües de pluja registrades a la 
vialitat i parcel·les del sector per a període de retorn de 25 anys, considerant la conca plenament 
impermeable. Es planteja una xarxa separativa. 

S’ha aplicat el Mètode Racional per tal d’obtenir el cabal de disseny, degut a les característiques 
geomorfològiques de la conca d’aportació. Per a l’aplicació d’aquesta metodologia es necessita la 
determinació prèvia dels paràmetres següents: 

• Precipitació diària màxima per a cada període de retorn considerat. S’extreu de la formulació 
present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de 
Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

• Llindar d’escorrentiu, és considera 1,0, donat la impermeabilització tant dels vials com de  
cobertes dels edificis.  

• Temps de concentració de la conca. S’utilitzarà un temps de 5 minuts donada les 
característiques de la xarxa. 

• Superfície de la conca d’aportació per al punt d’estudi. 
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1.2.3.1. Cabals estimats 

La precipitació diària obtinguda per a la zona, per a cada període de retorn és: 

• Pd (T10)=85,00mm 

• Pd (T10)=105,00mm 

• Pd (T25)=132,50mm 

• Pd (T50)=157,50mm 

• Pd (T100)=182,50mm 

• Pd (T500)=242,50mm 

Els valors dels cabals obtinguts són els següents: 

• Q (T10)= 0,42 m3/s 

• Q (T10)= 0,52 m3/s 

• Q (T25)= 0,65 m3/s 

• Q (T50)= 0,78 m3/s 

• Q (T100)= 0,90 m3/s 

• Q (T500)=1,20 m3/s 

1.2.3.2. Embornals 

S’han dimensionat els embornals (70x30 cm) per tal assumir l’escorrentia superficial generada, 
la interdistància entre embornals és de 10 m. La connexió dels embornals amb el nou col·lector 
central és realitza mitjançant canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD) de DN 315 mm i arquetes 
cegues o be en el mateixos pous de registre, amb un pendent no inferior al 3%. 

Aquest dimensionament s’ha realitzat tenint en compte la següent publicació: 
Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca. Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 3, Xarxa d’aigües pluvials. 

 

 

1.2.3.3. Col·lector central d’aigües pluvials 

Pel nou col·lector de la xarxa d’aigües pluvials s’han emprat una canonada de polietilè d’alta 
densitat (PEAD) de paret externa color negra i interior color blanc, corrugades per fora i llises per dintre, 
amb resistència SN-8 per un diàmetre DN 613 mm, amb un pendent longitudinal de 0,5% 

Els col·lectors contaran amb totes les peces especials necessàries per a la correcta connexió de 
les canonades, les juntes en unions seran tipus elàstic i la connexió amb els pous de registre es realitzarà 
a través de juntes passamurs elàstiques d’arena adherida. 

Aquesta canonada de la xarxa de pluvials tindrà un recobriment mínim d’1,00 amb una protecció 
de formigó de HM-20 de 15 cm per sobre la generatriu superior del tub. 

Segons les converses mantingudes amb els tècnics de l’Ajuntament de Cunit, el desguàs d’aquest 
col·lector es realitzarà de manera provisional al camp adjacent, fins que no s’executi un nou vial 
perpendicular al del present projecte. 

1.2.3.4. Pous de registre 

Els pous de registre a construir en trams de xarxa nova estaran formats per anells de formigó 
prefabricat de ∅120 cm interior units entre sí. Aquests pous aniran col·locats sobre base de formigó HM-
30/P/20/IIa+Qb, per a resistir els possibles atacs químics de l’aigua pluvial. Les seves parets 
s’enfoscaran i brunyiran amb cura per evitar filtracions. El gruix dels anells serà de 15 cm com a mínim, i 
amb junta d’estanqueïtat. 

La resistència al trencament de les tapes i els  anells serà de 40 Tn. La tapa serà abatible i 
articulada com ho son la majoria de tapes dels pous existents en la urbanització, i portarà junta 
d’elastòmer per al perfecte assentament de la tapa amb el marc, el tancament de la tapa serà amb 
dispositiu de forrellat. El diàmetre mínim de la tapa serà de 65 cm.   

Tots els pous de registre portaran encastats en la paret uns graons prefabricats de polipropilè 
col·locats a 30 cm de separació uns d’altres a la fi de facilitar el descens.  

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 3, Xarxa d’aigües pluvials. 

1.2.4. Xarxa d’abastament d’aigua potable 

Es realitzarà una nova canalització d’aigua potable per tal d’abastir al nou CAP, a base d’una 
canonada de 150 mm de foneria dúctil. S’executarà una derivació de la xarxa existent que circula pel 
carrer de les Sorres. 
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1.2.5. Xarxa d’enllumenat públic 

1.2.5.1. Introducció i objectiu 

L’objectiu del present apartat és el de projectar una nova instal·lació d’enllumenat públic per al 
present projecte d’obres d’urbanització. 

1.2.5.2. Descripció de la solució adoptada 

Per a la xarxa d’enllumenat públic projectada, s’adopta una distribució dels punts de llum cada 
30 m, a cada vorera, disposats al “tresbolillo”. 

Els punts de llum projectats per als vials estan conformats per una lluminària tipus Pàmpol 
MDA-15/Q/GC equip vapor sodi 100W alçada 9m, 1 Pàmpol JNR-V/CC equip vapor sodi 70W alçada 
5 m de la casa Carandini. Les lluminàries aniran fixades a una columna MFC-902 de 8,7 metres 
d’alçada. 

. La nova xarxa elèctrica d’enllumenat públic es projecta longitudinalment sota les voreres, en 
tot el recorregut del nou carrer. 

La nova xarxa s’alimentarà a partir del quadre existent en el carrer de les Sorres, el qual, 
s’haurà d’ampliar la seva potencia. La secció dels conductors serà de 4x10 mm2 de coure (Cu). 

El conductors triats per a la nova instal·lació són tots de coure de 0,6/1 kV de tensió. 
S’instal·larà una nova xarxa de terra, degudament connectada a l’existent, amb una línia 
equipotencial de conductor de coure nu de 35 mm2 de secció, estesa al llarg de tota la canalització, 
en contacte directe amb el terreny. Aquesta xarxa es connectarà a les piquetes de terra de 
dimensions ø18 mm i 2 metres de longitud, instal·lades per a cada punt de llum. 

1.2.5.3. Criteris i sistemes d’il·luminació emprats 

1.2.5.3.1. Nivell mig en servei i factors d’uniformitat 

Per al disseny de la il·luminació projectada, s’han seguit les especificacions i recomanacions 
sobre valors d’iluminàncies i factors d’uniformitat mitjos, adequats per a la tipologia dels vials 
d’estudi, establits en el RD 1890/2008, de 14 de novembre. “Reglament de eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior” 

Tot el sector baix estudi, està qualificat com a E3, àrees de lluminositat mitja, generalment 
àrees residencials urbanes, al qual li correspon un flux d’hemisferi superior (FHSINST) de ≤15%. 

També hem determinat la classificació de via d’acord amb la taula NÚM.4 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Obtenint un tipus D3 – D4 amb una classe d’enllumenat CE2, per a la calçada. 

Aquesta classe d’enllumenat exigeix uns nivells de luminància mitja (Em) de 20 lux i d’uniformitat 
mitja (UM) mínima de 0.40, ambdues dades les hem obtingut de la taula NÚM.9 de la ITC-EA-02 del 
Reglament d'Eficiència Energètica. 

Respecte a la luminància mitja (Em) de 20 lux, la ITC-EA-02, indica clarament que aquesta no 
podrà superar en més d’un 20% els nivells mitjans de referència establits. Per tant el rang de (Em) que 
emprarem per als càlculs d’il·luminació serà d'entre 20 i 24 lux. 

Els detalls del càlculs és troben en l’annex 4, Xarxa d’enllumenat públic. 

1.2.6. Xarxa gas 

Actualment existeix una xarxa de gas que discorre pel carrer de les Sorres, a la vorera contraria de 
l’àmbit del present projecte. Així s’haurà de realitzar una derivació mitjançant una rasa en el mateix carrer 
de les Sorres, fet que obligarà a reposar el paviment.  

Aquesta nou ramal serà de PE 100 de 90 mm de diàmetre i,  donarà servei del gas al futur CAP en 
construcció. 

1.2.7. Xarxa de baixa tensió 

En el mateix sentit anterior, s’executarà una nova xarxa de baixa tensió per donar servei al nou 
CAP. Aprofitant aquesta circumstancia, es realitzarà una canalització mixta mitja tensió/baixa tensió, però 
només s’estendrà cable per a baixa tensió de secció 3x240+150 mm2. La canalització és realitzarà a 
base de 4 tubs (2+2) de polietilè de 160 mm. 

La connexió es realitzarà al transformador existent en el mateix àmbit de la present actuació. 

1.2.8. Xarxa de telefonia 

La nova xarxa de telecomunicacions es projecta com una xarxa soterrada amb canalitzacions 
quatre tubs de PVC corrugats de DN 80, protegits amb un prisma de formigó, per donar servei al CAP. 

1.2.9. Xarxa de rec 

S’instal·larà xarxa de reg automatitzat per degoteig a les zones amb l’arbrat. L’origen de l’aigua és  
la xarxa d’abastament que circula pel carrer de les Sorres. Així, és realitzarà una derivació que disposarà 
d’un comptador, una electrovàlvula i un programador electrònic. 

La xarxa de reg d’arbrat viari es divideix en una xarxa primària de diàmetre de 40 mm i tubs de 
degoteig. 
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1.2.10. Senyalització 

La normativa utilitzada en la senyalització en el present projecte a estat la següent: 

- Senyalització vertical: Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical  

- Senyalització horitzontal: Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS" 

1.2.10.1. Senyalització vertical 

Donada el petit àmbit de l’actuació és disposaran dels senyals següents: 

o Senyal octogonal de 60 cm. 

o Senyal de prohibició d’estacionament de 60 cm, per tal de donar prioritat a 
l’estacionament de les ambulàncies en front del CAP. 

o Senyal d’indicació d’atzucac.  

1.2.10.2. Senyalització horitzontal 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103.  

Totes les marques seran reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són els que 
s’indiquen a continuació. 

Donada el petit àmbit de l’actuació és disposaran les següents marques vials: 

o Marca vial discontinua de 10 cm d’amplada tipus 2/5,5. 

o Marca vial continua de 10 cm d’amplada per a la delimitació de les zones 
d’aparcament en bateria. 

1.2.11. Plantació d’arbrat 

És plantaran un total de 6 arbres de la mateixa tipologia de l’existent als carrers del voltant. 

1.3. DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Cabrils, estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Cabrils  participarà 
en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d’execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l’Ajuntament de Cabrils. 

- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Cabrils. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 
la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l’obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb 
les condicions d’execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l’obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 
convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
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- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions 
del programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l’obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l’obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l’obra presenta 
o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l’Ajuntament de Cabrils. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a l’Ajuntament de Cabrils un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 
d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l’Ajuntament de Cabrils. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 
funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre 
presents a l’obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de 
la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l’obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 

 

 

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, 
aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 
la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 
de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l’obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 

La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 
d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.4.2. Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 
els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 
projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l’obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament 
o ho comunicarà a l’Ajuntament de Cabrils per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 
tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.4.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Ajuntament de Cabrils al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Cabrils. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l’obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 
assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on 
es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l’obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l’obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l’obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, l’Ajuntament de Cabrils ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà 
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva 
redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4. Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per 
això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 
funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l’Ajuntament de Cabrils, 
com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Ajuntament de Cabrils podrà encarregar el seu arreglament a 
tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l’obra executada. 
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.4.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l’obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6. Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 
obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

l’Ajuntament de Cabrils no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció 
sobre el trànsit.  

1.4.8. Seguretat i salut  al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.4.9. Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran 
dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i 
lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; 
tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball 
i deixen accessos suficients per la seva realització. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

16 

 

1.4.10. Abocadors. 

El contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a 
la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 

1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1. Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 
temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant 
els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon realitzar al Contractista, aquest 
està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1. Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra 
del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar 
la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan 
es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
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- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades 
i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

- Les despeses degudes a situacions extraordinàries com ara horaris nocturns i talls en les 
tasques degut a condicionants externs. 

 

Sabadell,  març de 2010 

               L’Enginyer autor del projecte 

 

 
 
 
Javier Ruiz Gandullo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 6566 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 





PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

1 

 

INDEX 

 

B - MATERIALS............................................................................................................................... 6 

B0 - MATERIALS BÀSICS ............................................................................................................... 6 

B01 - LÍQUIDS............................................................................................................................. 6 

B011 - NEUTRES .................................................................................................................... 6 

B03 - GRANULATS ..................................................................................................................... 6 

B031 - SORRES ...................................................................................................................... 6 

B033 - GRAVES....................................................................................................................... 7 

B038 - GRANULATS-CIMENT................................................................................................. 9 

B03D - TERRES..................................................................................................................... 10 

B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS............... 11 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS.......................................................................... 13 

B051 - CIMENTS ................................................................................................................... 13 

B053 - CALÇS ....................................................................................................................... 15 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS ............................................................................... 16 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA ............................................................................................ 18 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA ............................................................ 18 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR .......................................................... 19 

B07 - MORTERS DE COMPRA................................................................................................. 21 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 
MORTERS I BEURADES...................................................................................................................... 23 

B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES .23 

B0A - FERRETERIA................................................................................................................... 23 

B0A1 - FILFERROS................................................................................................................23 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ......................................................................24 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES..........................................................................24 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS.................................................25 

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS .......................................................................25 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA..............................................................................26 

B0F1 - MAONS CERÀMICS ..................................................................................................26 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS ....................................................................................27 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS..........................................................27 

B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ .........................................................................27 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS...........................................................................................28 

B96 - MATERIALS PER A VORADES ........................................................................................28 

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES ...................................................28 

B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES ..................................................29 

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES .........................................................................................30 

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES.................................................30 

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS ......................................................................................30 

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS ......................................30 

B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS...................................................31 

B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS..................................................................................32 

B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS .........................................32 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS......................32 

B9E1 - PANOTS.....................................................................................................................32 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS ..........................................................33 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

2 

 

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT ............................................. 33 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ...................................................... 34 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT........................................................ 34 

BBM1 - SENYALS ................................................................................................................. 34 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT............................... 36 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA.................... 38 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE..................................................................... 38 

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS.......................................... 38 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE............................................ 39 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS ............................................... 41 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS .................................................................. 43 

BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA..................................................................................... 43 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ ............................................................................ 45 

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA............................................................... 45 

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA ............................................................. 47 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS.................................... 49 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS ....................................... 49 

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES....................................................... 50 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES................................. 50 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS ................................................ 50 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA..................................................... 50 

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV................................................................ 50 

BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K...................... 51 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS............................................................................ 52 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA.................................52 

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA ......................................................................52 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES.....................................................................................................................................53 

BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA.......................................................................................................53 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA.......................................................................................................................53 

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT .....................................................54 

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS..................................................54 

BHM3 - BÀCULS ...................................................................................................................54 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT55 

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS...55 

BJS - EQUIPS PER A REG........................................................................................................55 

BJS5 - GOTEJADORS...........................................................................................................55 

BJSA - PROGRAMADORS....................................................................................................56 

BJSB - ELECTROVALVULES ................................................................................................57 

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ .....................................................................59 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA...........................................................................................59 

BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES ............................................59 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS.........................................................................59 

BQ2 - PAPERERES ...................................................................................................................59 

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES ..................................................................................59 

BO - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES...............................................................60 

BOA - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS....................................................................60 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

3 

 

BOA1 - REIXATS METÀL.LICS.............................................................................................. 60 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ..................................................................................... 61 

D03 - GRANULATS ................................................................................................................... 61 

D039 - SORRES-CIMENT ..................................................................................................... 61 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS .................................................................................... 61 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS..61 

D07 - MORTERS I PASTES....................................................................................................... 61 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS ................................................................................... 61 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT................................................................................. 62 

D0B2 - ACER EN BARRES ................................................................................................... 62 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ................................................................................... 63 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ................................... 63 

F21 - DEMOLICIONS................................................................................................................ 63 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT ............................................................. 63 

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT.................................................... 63 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES............................................................................................... 64 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY........................................................ 64 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS .......................................................................... 65 

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES........................................................... 67 

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES ........................................................................... 68 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES..................................................................... 68 

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES.................................................................................. 69 

F9 - PAVIMENTS........................................................................................................................... 70 

F91 - ESPLANADES.................................................................................................................. 70 

F93 - BASES..............................................................................................................................71 

F935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT ...............................................................................71 

F936 - BASES DE FORMIGÓ................................................................................................72 

F96 - VORADES ........................................................................................................................73 

F97 - RIGOLES..........................................................................................................................73 

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES....................................................................73 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT.......................................................74 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS ......................................................................................75 

F99 - ESCOSSELLS ..................................................................................................................75 

F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS .....................................................................................75 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT..................................................................................................76 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA ........................................................................77 

F9J - REGS SENSE GRANULATS ............................................................................................78 

F9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS.....................................................................................79 

F9K1 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS............79 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS .....................................................................................80 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS....................................................................................80 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC ..................................................................80 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS .....................................................81 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ...........................81 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS81 

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ...................................................................82 

FF3 - TUBS DE FOSA ...............................................................................................................82 

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES........................................................................................83 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

4 

 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA ..................................................... 83 

FG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K ...................... 83 

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT ..................................................................................... 84 

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS.................................................. 84 

FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES ............................................ 85 

FJS - EQUIPS PER A REGS ..................................................................................................... 85 

FJS5 - GOTEJADORS........................................................................................................... 85 

FJSA - PROGRAMADORS.................................................................................................... 85 

FJSB - ELECTROVÀLVULES ................................................................................................ 86 

FQ - MOBILIARI URBÀ ................................................................................................................. 86 

FQ2 - PAPERERES................................................................................................................... 86 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES .................................................................................. 86 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL ............................................................................. 87 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.......... 87 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS ..................................................................................... 87 

G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS ................................................. 87 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT............................................................. 88 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................... 88 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ.............................................................................. 90 

G31 - RASES I POUS ............................................................................................................... 90 

G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS................................................................... 90 

G4 - ESTRUCTURES.................................................................................................................... 91 

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES .......................................................... 91 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ..................................................................................... 92 

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ..................................................................................92 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ..........................................................................................93 

GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ .........................................93 

GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL ..................................94 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS ............................................................95 

GD5 - DRENATGES ..................................................................................................................95 

GD5J - CAIXES PER A EMBORNALS...................................................................................95 

GDD - PARETS PER A POUS ...................................................................................................96 

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ....................................................97 

GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ..........................97 

GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS..98 

GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ..................................................................98 

GF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA.....................................................................................98 

GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ ............................................................................99 

GFZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS .........................................................................101 

GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES .....................................................................................103 

GG2 - TUBS I CANALS ...........................................................................................................103 

GG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS ..............................................103 

GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA...................................................104 

GG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV..............................................................104 

GG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS..........................................................................104 

GGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA ........................................................................105 

GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ...................................................................105 

GN1 - VÀLVULES DE COMPORTA.........................................................................................105 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

5 

 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL............................................................................ 106 

GO - TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................................................................................ 106 

GOA - TANCAMENTS METAL.LICS ....................................................................................... 106 

GOA1 - REIXATS................................................................................................................. 106 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

6 

 

  
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. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no 
hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà 
de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312010,B0312500. 
 
 
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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
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 83-124 EXP) 
- 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 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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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 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 
o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
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 mes 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 assajos que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que 
ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
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: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10. 
 
 
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 
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- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge 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: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
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 mes 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 resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases 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 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més 
petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
     - Lloses superiors de sostres, 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 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable 
a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o 
prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 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):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

9 

 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats 
prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
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 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior 
al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, 
les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a 
l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de 
formigons. 
 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
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 norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
 
 
B038 - GRANULATS-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0381200. 
 
 
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) 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

10 

 

+------------------------------------------------------+ 
¦    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 
- 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 és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D6000,B03D5000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
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- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
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 DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
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 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 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 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-
101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 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 103-502):  >= 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 de l'element 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. 
 
 
 
B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03HA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per 
a tractaments superficials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 
- Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 
- Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 
- Pols mineral (filler) calcari o granític 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o 
d'altres matèries estranyes. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050) PER A 
MESCLES BITUMINOSES: 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172):  < 0,5 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 
Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358): 
- Per a trànsit T0 i T1:  >= 100% 
- Per a trànsit T2:  >=  90% 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  >=  75% 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles"): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 15 
- Per a trànsit T2:  <= 20 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  <= 30 
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 
Coeficient de polit accelerat (NLT-174): 
- Per a trànsit T0:  >= 0,50 
- Per a trànsit T1 i T2:  >= 0,45 
- Per a trànsit T3 i T4:  >= 0,40 
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 
Índex de llenques (NLT-354): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 20 
- Per a trànsit T2:  <= 25 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  <= 30 
Coeficient de neteja (NLT-172): 
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- Per a trànsit T0 i T1:  <= 0,5 
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres:  <= 1,0 
Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no desprès: 
- Pes via humida:  > 90% en pes 
- Pes via seca:  > 80% en pes 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES 
OBERTES O POROSES: 
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166):  > 95% granulat totalment envoltat 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA: 
Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA 
PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7-050): 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat 
natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les 
prescripcions següents: 
- Índex d'adhesivitat (NLT-355):  > 4 
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions 
separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 
7-050): 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de 
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als 
granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la 
mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-
151): 
+------------------------------+ 
¦     Tamís     ¦  Tamisatge   ¦ 
¦  (UNE 7-050)  ¦   acumulat   ¦ 
¦               ¦  (% en pes)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦   630 micres  ¦     100      ¦ 
¦   160 micres  ¦   80 - 100   ¦ 
¦    80 micres  ¦   50 - 100   ¦ 
+------------------------------+ 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D):  0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180):  < 0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦     ¦               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 ¦ 
¦FUS  ¦                   (tamisos UNE 7-050)                         ¦ 
¦     ¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦     ¦ 40¦ 25  ¦ 20  ¦12,5 ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦D12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦D20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦S12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S25  ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦G20  ¦   ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦G25  ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦A12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦A20  ¦   ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦P10  ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦P12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦PA10 ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦PA12 ¦   ¦     ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦  TAMISOS   ¦     TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)       ¦ 
¦(UNE 7-050) ¦------------------------------------------¦ 
¦            ¦ A 20/10 ¦ A 13/7 ¦A 10/5 ¦A 6/3 ¦A 5/2   ¦ 
¦------------¦---------¦--------¦-------¦------¦--------¦ 
¦   25       ¦   100   ¦        ¦       ¦      ¦        ¦ 
¦   20       ¦  90-100 ¦  100   ¦       ¦      ¦        ¦ 
¦   12,5     ¦   0-30  ¦ 90-100 ¦ 100   ¦      ¦        ¦ 
¦   10       ¦   0-15  ¦ 20-55  ¦90-100 ¦ 100  ¦        ¦ 
¦    6,3     ¦    -    ¦  0-15  ¦10-40  ¦90-100¦ 100    ¦ 
¦    5       ¦   0-5   ¦   -    ¦ 0-15  ¦20-55 ¦90-100  ¦ 
¦    3,2     ¦    -    ¦  0-5   ¦  -    ¦ 0-15 ¦10-40   ¦ 
¦    2,5     ¦    -    ¦   -    ¦ 0-5   ¦  -   ¦ 0-15   ¦ 
¦    1,25    ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦ 0-5  ¦       -¦ 
¦    0,630   ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  -   ¦ 0-5    ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦   TAMISOS   ¦        TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)        ¦ 
¦(UNE 7-050)  ¦----------------------------------------------¦ 
¦             ¦AE 20/10 ¦ AE 13/7 ¦AE 10/5 ¦AE 6/3 ¦AE 5/2   ¦ 
¦-------------¦---------¦---------¦--------¦-------¦---------¦ 
¦    25       ¦  100    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦ 
¦    20       ¦ 85-100  ¦   100   ¦        ¦       ¦         ¦ 
¦    12,5     ¦  0-20   ¦  85-100 ¦  100   ¦       ¦         ¦ 
¦    10       ¦  0-7    ¦   0-30  ¦ 85-100 ¦ 100   ¦         ¦ 
¦    6,3      ¦        -¦   0-7   ¦  0-25  ¦85-100 ¦  100    ¦ 
¦    5        ¦  0-2    ¦    -    ¦  0-7   ¦ 0-30  ¦ 85-100  ¦ 
¦    3,2      ¦        -¦   0-2   ¦   -    ¦ 0-10  ¦  0-25   ¦ 
¦    2,5      ¦        -¦    -    ¦  0-2   ¦  -    ¦  0-10   ¦ 
¦    1,25     ¦        -¦    -    ¦   -    ¦ 0-2   ¦        -¦ 
¦    0,630    ¦        -¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  0-2    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
     - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
          - Mescles no poroses:  ± 3% de la massa total de granulats 
          - Mescles poroses:  ± 2% de la massa total de granulats 
     - Tamís 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la massa total de granulats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies 
abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir 
aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents 
a la producció de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin 
utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el 
tipus i la mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny 
natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
 
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-03 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
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 
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- 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     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

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). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al 
capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments 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. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar 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 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de 
conformitat CE del producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la 
classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents 
dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
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 
 
CAL 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% 
 
CAL 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 la 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): 
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- 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: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de 
les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar 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 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control 
de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
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 cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- 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 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B0552430. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites 
partícules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, 
procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
 
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. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦--------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 
¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
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En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF 
previa comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la 
seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura 
d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-
100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 

     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura 
d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar 
constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, 
han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions 
diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han 
contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El 
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 
prendre mostres. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar 
constituits per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues 
i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, 
FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums 
i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres 
de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi 
hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt 
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d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El 
subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una 
vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B. 
 
 
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 la EHE. 
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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 
80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- 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 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

19 

 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- 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 
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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
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: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065910C. 
 
 
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 la EHE. 
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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 
en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control 
sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
(UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- 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 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- 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 
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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
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: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0705200. 
 
 
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 sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- 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 al 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 cimentos (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 CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (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: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (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 SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, 
ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta 
apta per a construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
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 
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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 per el 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 per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d'aportar 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 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
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 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d'aportar 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: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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 
 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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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 para los morteros de albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 
MORTERS I BEURADES 
B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B08A1020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de 
formigó, retarda la pèrdua d'aigua en el primer periode d'enduriment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, 
ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de 
desencofrar. 
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del 
petroli, o bé resines. 
Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309):  >= 4 
Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156):  <= 0,055 g/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació 
i la variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara 
glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
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 acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
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 la 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 la UNE 
36-732. 
La concentricitat i la adherencia 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 
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- 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 de l'element 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 orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo). 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
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. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives 
longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les 
seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-
065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del 
fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-
desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana 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 trencament 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 
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Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs 
de control de producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agresivitat 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 

 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8H0A,B0DF7G0A. 
 
 
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, buneres 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 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
 
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 
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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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de 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  mes 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 per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits 
estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per 
el fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us 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 us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el 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 per el fabricant ha 
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el 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) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us 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 us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
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PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
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 us en elements amb requisits 
estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per 
el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció 
de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències 
acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres 
anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el 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 per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d'aportar 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: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control 
de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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 us al que 
va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
771-1 
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 de l'element 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. 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB100Ç,B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
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 48-103. 
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 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 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 48-083):  <= 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 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
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- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs 
ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat 
oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A5D0,B96512D0. 
 
 
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: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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 
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- 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 d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
 
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B966A5D0. 
 
 
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: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els 
angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x 
gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, 
características y recepción en obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U130,B981U125. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 
amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
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 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les 
nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
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- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara 
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 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: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, 
etc. 
- 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 subministrador ha d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 
 
 
 

B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A600,B985A601. 
 
 
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: 
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. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a 
l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a 
apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9912D10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x 
gruix. 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Fletxes:  ± 3 mm 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, 
protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200,B9E11200. 
 
 
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 
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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 la amplària respecte de la 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
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 
     - 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 
El subministrador ha d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H12110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o 
d'altres matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat 
natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de 
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als 
granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la 
mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 
per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, 
de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 
baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
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) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
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. 

 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* 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 de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1M000,BBM12602,BBM13602. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa 
d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura 
no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 
d'alumini 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. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 
90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a 
del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 
galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a 
cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 
625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes 
UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
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No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 
sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 
tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- 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 rotura 
- 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. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 
circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en 
tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i 
pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb 
els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests 
elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions 
d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per 
a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per 
unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen 
les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 
135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines 
sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents 
atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 
divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
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. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
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. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
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. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
El subministrador ha d'aportar 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 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de 
conformitat CE del producte 
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 1423:1997) 
- 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. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 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. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 
de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
 

MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado, 
microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos. 
 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al 
paviment 
 
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
al suport de senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
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- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera 
de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una 
superfície resistent a l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o 
de naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície 
resistent a l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en 
moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, 
indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin 
comprometre la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d'arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a 

l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la 
calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a 
mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s'han de comprovar segons aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats 
en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat 
en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram 
contigu i al seu suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE 
PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element 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) 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* 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 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 
de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1C3A0,BDD1U190. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o 
sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 
compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior 
ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre 
on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-
la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 
sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 
cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici 
d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, 
amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix 
de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació 
com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
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- 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 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: 
± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb 
un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar 
tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o 
bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs 
de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 
mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que 
incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha d'aportar 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 CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma 
UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51A0,BDDZ5DD0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- 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 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna 
de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia 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 
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- 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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 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. 
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 
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. 
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. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- 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 
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: 
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% 
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. 
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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: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 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, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 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 granito esferoidal. Tipos y condiciones de 
recepción y suministro de piezas moldeadas. 
 

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. 
 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH8B0,BDKZ3150,BDK2U010,BDKZHEC0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i 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  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna 
de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
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El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa 
o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 
7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 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. 
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 
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. 
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. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- 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 
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: 
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% 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF32H780,BF3B1380,BF3A835Ç. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica 
d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i 
recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la 
conducció principal, amb el mateix diàmetre del cos principal o bé amb un 
diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la superfície interior recoberta 
per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi 
i amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 
     - Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una 
derivació a 90° 
     - Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45° 
- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la 
superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines 
epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb 
vernís. 
- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne 
la seva direcció. No s'inclouen les tes reduïdes considerades fonamentalment com 
a accessoris per a derivacions. La superfície interior esta recoberta per una 
capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la 
superfície exterior esta recoberta amb vernís. 
     - Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con 
     - Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a 
brides de diferent diàmetre nominal en cada cara i amb una perforació circular 
del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l'acoblament menor 
- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb 
vernís. 
     - Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de 
campana i l'altre amb brida, o un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en 
forma de campana 
     - Brida cega 
     - Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques 
d'estanquitat i un maniguet de reacció 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Con de reducció: 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
     - Dues unions per testa 
- Con i placa de reducció: 
     - Dues unions embridades amb anella elastomèrica 
- Derivació: 
     - Peça amb els tres extrems en forma de campana 
     - Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus 
d'unió requerida en el següent element del ramal que se'n derivi 
- Colze: 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

     - Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció 
- Maniguet de connexió: 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida 
d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
i contrabrida de tracció 
     - Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa 
dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels 
tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per 
a què s'hi agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra 
l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior 
esfèrica convexa i una secció trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es 
fixen al collarí de la campana i bloqueja el tancament 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% 
dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el 
maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles. 
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden 
incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons 
roscats i les femelles. 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se 
mitjançant soldadura o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel 
fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap 
element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
Cada peça ha de portar de forma indeleble i ben visible les següents dades: 
- La marca del fabricant 
- La identificació "FOSA DÚCTIL" 
- El diàmetre nominal 
- L'any de fabricació 
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
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TUBS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 
tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del 
gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior 
aixamfranada. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes 
ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del 
prodés de fabricació. 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 
mm 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 

¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
ACCESSORIS: 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits 
de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del 
gruix de la paret. 
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 
l'eix i sense rebaves. 
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i 
sense rebaves. 
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a 
l'eix i sense rebaves. 
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa 
de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi. 
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb 
brida fixa per a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst. 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 
545. 
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Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 
¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 
¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 
¦---------¦-------¦----------------¦ 
¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 
¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 
¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 
¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 
¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 
¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 
¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 
¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 
¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 
¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 
¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 
¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 
¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 
¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 
¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 
¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 
+----------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 
- Llargària: 
     - Unions de campana:  ± 20 mm 
     - Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
TUBS: 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar 
mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant 
cada capa 90° respecte de la inferior 
 
 
 
 
 
 

Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 
uniones para las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1C350. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 40°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
 
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. 
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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. 
Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura 
utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
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 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
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                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   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 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
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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     ¦ 
¦  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 la 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 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 de l'element 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 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para 
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características 
y métodos de ensayo. 
 
 
 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB2945Ç. 
 
 
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, amb unions soldades o connectats a pressió. 
 
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) 
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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. 
Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 
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 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
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                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   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     ¦ 
¦  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 la 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. 
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El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el 
diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra 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 de l'element 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 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para 
canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW32H78. 
 
 
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. 
 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY32H78. 
 
 
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 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22RG10,BG22TB10,BG22TP10. 
 
 
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 la exterior i corrugada la 
interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
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. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. 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. 
 
 
 
 
 
 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG311600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV 
i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i 
pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE 
RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS) 0,6/1 kV. 
 
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. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 
UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 
verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc 
i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 
groc i verd 
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Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 
valor especificat) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-
603-1. 
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del 
tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color 
per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 
 
 
 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG326700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V 
de tensió assignada, per a instal.lacions fixes. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
 
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. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 
UNE 21-011 i UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles 
han de tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
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- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 
valor especificat) 
 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del 
tipus TI1 aplicada al voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb 
baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les 
especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 
Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los 
conductores aislados de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales 
Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 
unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
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. 
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 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de 
los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD14320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de 
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de 
coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 
 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de 
coure nus 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'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m 
de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a 
terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de 
connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una 
pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM3 - BÀCULS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM31H7A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, 
com a màxim, d'un sol braç, amb platina de base i porta. 
S'han de considerar els tipus següents: 
- Bàcul troncocònic 
- Bàcul amb braç de tub 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 
40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les 
següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es 
requereixi aquesta protecció: 
- Bàculs de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 
(excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Bàculs d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Bàculs d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Bàculs d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, 
esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦    300x300x6       ¦     400x400x10     ¦ 
¦----------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Pern d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció de les lluminàries:  Han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
 
TRONCOCÒNIC: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Els bàculs Han d'anar marcats, de manera clara i duradora, amb la següent 
informació com a mínim: 
- El nom del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- 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 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 

     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - bàculs d'alçària nominal =< 10 m:  ± 1% 
     - bàculs d'alçària nominal > 10 m:  ± 1,2% 
- Sortint del bàcul:  ± 2% 
- Angle de fixació de la lluminària:  ± 2º respecte a l'horitzontal (sense càrrega) 
- Obertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares 
del polígon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - bàcul encastat:  >5º entre el braç del bàcul i l'eix radial que passa pel 
centre de la porta 
     - bàcul amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç del bàcul i la posició 
prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la bàcul 
- Verticalitat (bàculs amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix del bàcul i l'eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i 
número d'identificació. 
El subministrador ha d'aportar 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 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de 
conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
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UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a 
llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt 
de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
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 instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS 
SANITARIS 
BJS - EQUIPS PER A REG 
BJS5 - GOTEJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5U100,BJS5U002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal.lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 

- Microaspersor: 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. 
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 
 
MICROASPERSORS: 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
Abast:  4-5 m 
Pressió de treball:  2-2,5 bar 
Alçària cos emergent:  >= 10 cm 
Pluviometria dèbil:  20-30 mm/h 
Cabal:  400-600 l/h 
 
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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PROGRAMADORS: 
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 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les 
instruccions de muntatge. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
 
GOTEJADORS 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSAA020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal.lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Microaspersor: 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. 
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 
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- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
 
MICROASPERSORS: 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
Abast:  4-5 m 
Pressió de treball:  2-2,5 bar 
Alçària cos emergent:  >= 10 cm 
Pluviometria dèbil:  20-30 mm/h 
Cabal:  400-600 l/h 
 
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 
 
PROGRAMADORS: 
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 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions 
de muntatge. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
 
GOTEJADORS 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJSB - ELECTROVALVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSBA110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal.lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Microaspersor: 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 
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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. 
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 
 
MICROASPERSORS: 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
Abast:  4-5 m 
Pressió de treball:  2-2,5 bar 
Alçària cos emergent:  >= 10 cm 
Pluviometria dèbil:  20-30 mm/h 
Cabal:  400-600 l/h 
 
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 
 
PROGRAMADORS: 
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 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions 
de muntatge. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
* UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 
 
GOTEJADORS 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12D3Ç3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per 
brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- 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 
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 les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ211110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i 
suports de tub. 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BO - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
BOA - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
BOA1 - REIXATS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A18NA4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- D'acer galvanitzat 
- D'acer pintat 
 
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. 
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per 
soldadura (per arc o per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, 
sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la rosca del 
vis. 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
REIXAT D'ACER GALVANITZAT: 
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. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
REIXAT D'ACER PINTAT: 
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter 
al afegir-li l'aigua una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les 
especificades al projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar 
emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua 
i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no 
estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la 
col·locació del 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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701461. 
 
 
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 la exigència de blancor 
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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. 
 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
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: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han 
de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma 
mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2191305,F2194JA1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 
de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 
 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQG02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, 
de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221A420. 
 
 
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 esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, 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 per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
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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. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi 
cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes 
i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra 
de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació 
prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la 
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta 
s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
EXCAVACINS 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. 
 
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 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. 
 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225650. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en 
el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
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El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment en que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, 
es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 
* 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. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
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F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226120F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat 
d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 
PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 
previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat 
o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 
exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, 
han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser 
suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials 
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció 
dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 
l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre 
el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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. 
 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les 
mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 
DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A10F,F2285SS0. 
 
 
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 els terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a 
la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
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RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior 
del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han 
de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments 
ni danys a la tuberia instal·lada. 
 

GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la 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. 
 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A16000,F2A15000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 
DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha 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 d'acord 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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F9 - PAVIMENTS 
F91 - ESPLANADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F91A1120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estabilització "in situ" d'esplanades mitjançant l'addició al terreny de 
materials aglomerants. 
S'han considerat les estabilitzacions amb les addicions següents: 
- Estabilització amb calç 
- Estabilització amb ciment 
Tipus de sòls estabilitzats in situ segons les seves característiques finals: 
- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST3: estabilitzat amb ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Escarificació del terreny 
- Humectació o desecació del terreny 
- Distribució de l'additiu 
- Mescla del sòl amb l'additiu 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El terreny a estabilitzar no pot tenir matèria orgànica, sulfats, sulfurs, 
fosfats, nitrats, clorurs ni d'altres compostos químics que es troben en 
quantitats perjudicials. 
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar, segons UNE 103204: 
- S-EST1:  < 2 % 
- S-EST2, S-EST3:  < 1 % 
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat  en SO3, segons 
UNE 103201:  < 1 % 
El sòl estabilitzat in situ ha de complir les següents especificacions: 
- Contingut de calç o de ciment, respecte del pes del sòl sec: 
     - S-EST1:  >= 2 % 
     - S-EST2, S-EST3:  >= 3 % 
- Compressió simple a 7 dies, segons NLT-305: 
     - S-EST3:  >= 1,5 MPa 
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501: 
     - S-EST1:  >= 95 % 
     - S-EST2:  >= 97 % 
     - S-EST3:  >= 98 % 
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. 
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 512.7 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: 
     - Fons de desmunt i nuclis de terraplè:  ± 30 mm 
     - Esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC: + 0, - 20 mm 

- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
La classe resistent del ciment ha de ser la 22,5 N o la 32,5 N per a ciments 
especials tipus ESP-VI-1 i la 32,5 N per als ciments comuns. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb 
addicions que no s'hagin fet a fàbrica. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103:  >= 40 (S-EST2, S-EST3) 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104:  >= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3) 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
S'ha d'utilitzar calç aèria CL-90. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104: 
     - S-EST1:  >= 12 
     - S-EST2:  >= 12 i <= 40 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent 
fort. 
Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de l'obra. 
S'ha d'escarificar tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat 
necessària per a obtenir el gruix d'estabilització indicat als plànols. 
El sòl per a estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima 
del 100 % al sedàs 25 mm de la UNE-EN 933-2 i del 80 % en estabilitzacions per a 
obtenir S-EST3 i S-EST2 i del 60 % en estabilitzacions S-EST1, referit al sedàs 4 mm 
de la UNE-EN 933-2. S'entèn 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 
El sòl disgregat no ha de tenir grumolls més grans de 80 mm. 
S'ha d'humitejar o dessecar el sòl fins a aconseguir  el grau de disgregació 
establert i que la barreja amb la calç o el ciment sigui total i uniforme. 
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 dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla 
de materials secs. 
L'additiu s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics, amb la 
dosificació establerta aprovada per la DF i en forma de beurada. 
En obres petites o quan sigui convenient per l'excés d'humitat del sòl, la 
distribució de l'additiu es podrà fer en sec. 
En llocs no accessibles als equips mecànics es podrà fer la distribució manual de 
l'additiu. 
La mescla de l'additiu i la terra s'ha de continuar fins aconseguir un color 
uniforme i l'absència de grumolls de l'additiu. 
La mescla s'ha d'acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l'aplicació de 
l'additiu. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu 
gruix i el seu grau d'humitat ha de ser el corresponent al de l'òptima del assaig 
Proctor Modificat amb les toleràncies admeses. 
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S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a 
l'apartat anterior. 
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. 
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la 
mateixa. 
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada 
amb motoanivelladora. 
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà 
d'aplicar un reg de cura, d'acord amb l'establert al seu plec de condicions. 
Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin 
coronament d'esplanades. En aquests casos, s'haurà de mantenir la superfície 
humida durant un termini de 3 a 7 dies des del seu acabament. 
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la 
unitat d'obra, el sòl estabilitzat s'haurà de protegir d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de mitja hora sense procedir a 
l'inici de la compactació. 
L'acabat ha de concloure dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu 
s'interrompi un temps superior al de treballabilitat. 
En capes de coronament per a la formació d'esplanades de categoria E1, E2 i E3, 
segons 6.1 IC Secciones de firme, s'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit 
durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant els 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 granulat, que s'ha de retirar 
completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra a 
sobre de la capa tractada. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i mescla de la calç es 
podrà fer en dues etapes. 
S'ha de deixar curar la mescla entre ambdues operacions entre 24 i 48. 
Es podrà autoritzar la posada en obra de la següent capa de ferm immediatament 
desprès d'acabada la superfície, quan la compactació s'hagi fet amb corrons de 
pes superior a 25 tones i prèvia autorització de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les 
tolerables. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
No és d'abonament 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) 
* 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. 
 
 
 
F93 - BASES 
F935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F935151L. 
 
 
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. 
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. 
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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. 
 
 
 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser 
d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 
2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 
dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons 
el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
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- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965A5DD,F966A5DD,F965V002. 
 
 
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 o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- 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: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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. 
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. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
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. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715L11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
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S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix 
nivell que la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 
x Fck 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta 
i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, 
de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422A9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 
col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U130,F981U125,F985A60F,F985A61F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per 
la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm 
sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 
i sense pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9915325. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o 
d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència 
característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta 
base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les 
peces han de quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
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Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que 
especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
 
ESCOSSELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense 
defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola 
l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de 
la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot 
el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 
40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E13204,F9E11204. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 
cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 
cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de 
la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
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 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 
48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 
de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H12114. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura 
superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la 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 
Marshall (NLT-159). 
 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la 
secció tipus de la DT 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda 
de la secció-tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda 
de la secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir 
la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 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. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No 
pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes 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. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja 
contigua estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser 
compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 
d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i 
els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 
de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de 
l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb 
elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant 
els recolzaments necessaris per al corró. 
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Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de 
la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas 
de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la 
capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a 
capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar 
mitjançant fresat els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa 
permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre 
els junts longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del 
junt longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior 
a la de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la 
mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar 
la màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament 
de la mescla extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no 
baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una 
capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no 
estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la 
mescla quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a 
minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts 
i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
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. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de 
transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de 
la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, 
s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment 
construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor 
dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, 
i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les 
tolerables. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT 
per la llargària realment executada. 
 
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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
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. 
 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J24N40,F9J12X50. 
 
 
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 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
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 
Reg amb producte filmogen. 
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- 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. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
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. 
 
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. 
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): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit 
completament o, en el cas de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 
h de l'estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
 
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 
 
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 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. 
 
 
 
F9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
F9K1 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9K11B80. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 
S'han considerat els regs següents: 
- Reg monocapa simple 
- Reg monocapa doble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
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- Piconatge del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
En el reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments 
de granulat. 
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al 
lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb 
pluja. 
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant 
utilitzat sigui quitrà o betum asfàltic. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 
què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir 
pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja 
s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es 
taquin amb lligant. 
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha 
d'evitar la duplicació de la dotació als junts transversals de treball col·locant 
tires de paper o altre material sota els difusors. 
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el 
contacte de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 
En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar 
immediatament després de l'estesa del primer granulat. 
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora 
inferior, progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari 
per a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui 
quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic 
fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa. 
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió 
suficient, a judici de la DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de 
vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la 
superfície abans de permetre la circulació. 
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant 
les 24 h següents a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar 
la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de 
granulat. 
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF 
ordeni el contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de 
prova prèviament al tractament superficial. 
La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament 
superficial. 
 
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN T: 
t de pes mesurades 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) 
 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG34377. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A4F3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de 
sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos 
de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH8B4,FDKZHEC4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
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 
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la 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. 
 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FF32H785. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats 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 de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de 
reacció en cada unió 
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. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que 
l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior 
de l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi 
subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té 
contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els 
bulons els quals han d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  120 Nm 
- Bulons de 27 mm:  300 Nm 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els 
bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el 
junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles 
elastomèriques col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per 
les brides. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides 
metàl·liques ancorades a daus massissos de formigó. 
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. 
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. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
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. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el 
recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
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Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, 
seguint un ordre de diàmetres oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau 
dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 
dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos 
previstos per a aquestes operacions. 
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. 
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. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 
pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 
dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG326706. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V 
de tensió assignada, per a instal.lacions fixes. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li 
retorciments ni coques. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, 
entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM31H7A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els 
seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau 
de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 
m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat 
sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de 
planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a 
cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de 
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada 
per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o 
amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt 
central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la 
pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció 
del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJS5 - GOTEJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UA25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o 
integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Comptagotes integrats 
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas  
- Col·locació del tub en la rasa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en 
el seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que 
estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, 
vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que 
no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo 
rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si 
s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió 
de peces especials per col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
* UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características 
generales y métodos de ensayo. 
 
 
 
FJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAA020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l' obertura 
de les electrovàlvules possibilitant l' automatització de la mateixa. 
S' han considerat els següents tipus: 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
L' element serà de tipus professional i haurà d' estar homologat per Parcs i Jardins 
de Barcelona, Institut Municipal. 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es 
col·loqui. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 
il·luminació. 
La posició serà fixada a la DT 
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament 
elèctric de titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per 
detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Ha d'estar instal·lat el programa que ha d'executar. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 
 
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. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE L’AVINGUDA DEL CASTELL (CUNIT) 

 

 

 

86 

 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a 
les especificades al projecte. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop tallat el corresponent 
subministrament. 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FJSB - ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBA110. 
 
 
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, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ211112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2131323. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de 
terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 

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. 
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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 
amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
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. 
 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de 
terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar 
bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per 
la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* 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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G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2194XB1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 
de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 
 
 
 
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2RA1200,G2RA6110,G2R65541. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la 
càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de 
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, 
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, 
dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de 
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb 
residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, 
d'acord amb el tipus de residu. 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 
classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de 
cada tipus que s'ha abocat. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de 
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, 
com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com 
ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord 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%. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre 
de recollida. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O 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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G31 - RASES I POUS 
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31511M1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat 

o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 

bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 

la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 

norma EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 

armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 

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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 

prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 

dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 

x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 

10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 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: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la 

posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 

incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja 

abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 

quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 

la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per 

la 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 formigonament 

del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 

de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 

s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb 

resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 

i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a 

les cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 

anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 

mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 

de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 

provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 
G4 - ESTRUCTURES 
G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4ZZV001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense 
armar, col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de 
ciment per al suport dels mecanismes de recolzament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Recolzaments: 
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament 
Base d'anivellament: 
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 
- Neteja de les bases de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que 
pugui impedir el bon funcionament del recolzament. 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base 
d'anivellament: 
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en planta:  ± 1 mm 
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm 
 
RECOLZAMENTS: 
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents 
elements. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais 
buits entre ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la 
DT. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments 
verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de 
l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns 
d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 5% 
- Amplària:  ± 5% 
- Gruix:  ± 1 mm 
 
BASE D'ANIVELLAMENT: 
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de 
recolzament han de ser planes i horitzontals. 
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases 
d'anivellament. 
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per 
a facilitar la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas. 
Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm 
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de 
les superfícies a recolzar:  >= 10 cm 
Alçària de la base inferior:  >= 5 cm 
Alçària de la base superior:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera 
* 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) 
 
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1311Ç,GBA31110,GBA1B14Ç. 
 
 
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 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 

- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, 
TR  6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant 
el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 
eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència 
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 
aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 
l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
 

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 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11251,GBB11351. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 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. 
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Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa 
de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades 
en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 28 de diciembre de 1999 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. 
 
 
 
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ1220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la 
seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que 
li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 
paviment. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un 
cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents 
agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el 
seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal 
o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de 
la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats 
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure 
els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de 
ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo 
i tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5JB258. 
 
 
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. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: 
>= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 
dies:  >= 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han 
de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la 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) 
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* 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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD1C094,GDD1U190,GDDZ5DD4,GDDZ51B4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col.locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat 
interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme 
d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al 
coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de 
la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar 
aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 
de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
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 
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Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de 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. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme 
d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
 
 
 
 
 

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDK2V001,GDK254F3,GDK2U011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 
tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDKZ3154. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la 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. 
 
 
 
 
 
 
 

GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GF3B1385,GF3A835Ç. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al 
fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Reduccions de diàmetre amb cons i plaques de reducció 
- Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalització amb 
els corresponents accessoris de fosa dúctil 
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 de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció 
en cada unió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que 
l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior 
de l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi 
subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té 
contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els 
bulons els quals han d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  120 Nm 
- Bulons de 27 mm:  300 Nm 
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En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els 
bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la 
campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i 
el junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues 
anelles elastomèriques col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, 
comprimides per les brides. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides 
metàl·liques ancorades a daus massissos de formigó. 
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. 
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. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
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. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el 
recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, 
seguint un ordre de diàmetres oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau 
dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 
dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos 
previstos per a aquestes operacions. 
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. 

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. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels 
tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
 
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFB1C355,GFB2945Ç. 
 
 
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. 
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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 tipus d'accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 
etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 
calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es 
poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria 
civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i 
polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 
trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 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: 
 
 

+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   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       ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
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. 
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo 
rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb 
un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 
pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 
dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
 
GFZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFZA3A6Ç. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid pels daus d'ancoratge de formigó 
destinats a la fixació de canonades de qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 
20% i pels daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la 
instal·lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.) 
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Excavació del pou de fonament del dau 
- Encofrat de les parets 
- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
- Subministre del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Abocament del formigó 
- Curat del formigó 
- Col·locació de les fixacions de les canonades 
- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La seva posició, el pla de recolzament i l'alineació d'aquest amb el traçat de la 
canonada seran els indicats a la DT amb les correccions expressament acceptades per 
la DF durant el replanteig. 
Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i 
galvanitzats posteriorment. En cap cas es treballarà el perfil en obra un cop 
galvanitzat aquest. 
Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran 
situades fora de l'ancoratge. 
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. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 
prèvia aprovació de la DF. 
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. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 
x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada 
revisada la posició de les armadures i d'altres elements ja col·locats, 
l'encofrat, la neteja del fons i laterals, i s'hagi aprovat la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra del formigó. 
El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, el qual serà aprovat per la DF 
Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contratista seguirà per a la col·locació del formigó. 
En el pla hi constarà: 
- Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a 
utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament de les juntes de formigonat. 
Para cada unitat hi constarà: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 
abocament directe, etc.) 
- Característica dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per 
possible avaria). 
- Seqüència de reblert dels moles. 
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres. 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 
El 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 formigonament 
del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina 
epoxi. 
La compactació es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades 
i en els paraments. 
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per 
piconatge fins a arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni 
l'anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s'ha de 
garantir la constant humitat de l'element, amb recintes que mantinguin una làmina 
d'aigua, materials tipus xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, sistemes de 
rec continus o cobriment complert mitjançant plàstics. 
Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que 
compliran les especificacions pròpies dels seu plec de condicions. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 
contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element. 
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. 
 
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja 
abocada. 
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi 
retingut al formigó. Al mateix temps es vibrarà enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de 
vibratge en tota la massa,  
El gruix de la tongada no serà superior a: 
- 15 cm per a formigons de consistència seca 
- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 
- 30 cm per a formigons de consistència tova 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les 
especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
* 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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GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG2 - TUBS I CANALS 
GG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG22TH1K,GG22TB1K. 
 
 
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 la exterior i corrugada la 
interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 
què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
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 la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la 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 que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
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GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG31160Ç. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en 
tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit 
al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments 
ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I 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 
 
 
 
GG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG380907. 
 
 
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: 
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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 
 
 
 
GGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GGD1432E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la 
realització periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i 
fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
 
 

PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim 
de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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 
 
 
 
GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
GN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GN12D3Ç3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta manuals roscades o 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
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. 
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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 perquè 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 separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque 
pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i 
les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat 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 destina. 
 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GO - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
GOA - TANCAMENTS METAL.LICS 
GOA1 - REIXATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G6A18NA4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb malla de torsió senzilla 
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat 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. 
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han 
d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 
- Alçària 1,5 m:  >= 3 cm 
- Alçària 1,8 o 2 m:  >= 35 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 
Distància entre els suports:  2 m 
 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams 
rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
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. 
 
 

Sabadell,  març de 2010 

               L’Enginyer autor del projecte 

 

 
 
 
Javier Ruiz Gandullo 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 6.566 
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1. AMIDAMENTS 





Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 01  ENDERROCS

1 F2191305 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Llosa de paviment existent 1,000 41,500 6,200 0,500 128,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,650

2 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

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

1 Vorera existent 1,000 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

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

1 Varis 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 GHT2004Ç u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de columna d'enllumenat existent de
qualsevol tipus, inclou desmuntatge de tots els elements i desconnexions, demolició de fonamentació, càrrega i
transport de material.

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

1 Punt llum existents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

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

1 Llosa forigó existent 1,000 42,000 6,200 0,500 130,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,200

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

Euro

Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics

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

1 T Àrea H
2 Excavació caixa 2.800,000 1,250 3.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.500,000

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

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

1 T Àrea H
2 Fons caixa 2.800,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.800,000

3 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

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

1 T Àrea H
2 Formació d'esplanada
3 Calçada 1.340,000 0,500 670,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 1.170,000 0,980 1.146,600 C#*D#*E#*F#
5 Zona tractament superficial 300,000 1,250 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.191,600

4 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

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

1 T Àrea H
2 Formació d'esplanada
3 Calçada 1.340,000 0,500 670,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera 1.170,000 0,980 1.146,600 C#*D#*E#*F#
5 Zona tractament superficial 290,000 1,250 362,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.179,100

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 Per a Formació d'esplanada millorada 
2 Calçada 1.340,000 0,300 402,000 C#*D#*E#*F#
3 Sombreample sota vorera 2,000 100,000 1,000 0,300 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,000

6 F91A1120 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 90

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

1 Formació d'esplanada

Euro



Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Calçada 1.340,000 0,300 402,000 C#*D#*E#*F#
3 Sombreample sota vorera 2,000 100,000 1,000 0,300 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,000

7 F935151L m3 Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

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

1 Base ferm calçada 1,000 1.340,000 0,250 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

8 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 Capa trànsit (AC16 surf D) 2,424 1.340,000 0,050 162,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,408

9 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

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

1 Sobre sòl estabilitzat 1,000 1.340,000 1.340,000 C#*D#*E#*F#
2 Sobreample sota vorera 2,000 100,000 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Sobre sòl ciment 1,000 1.340,000 1.340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.880,000

10 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

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

1 Sota AC16surfD 1,000 1.340,000 1.340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.340,000

11 F9K11B80 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
emulsió bituminosa ECR-2

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

1 Zona final carrer 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

12 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 Sota voreres 1,000 1.170,000 0,200 234,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

13 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 Zona entrada transformador 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 Voreres 1,000 1.170,000 1.170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,000

15 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

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

1 Costat CAP 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat Contrari 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

16 F966A5DD m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

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

1 Costat CAP 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat Contrari 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 F9915325 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/10/I

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F965V002 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, tipus P-1 o P-2, 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 HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

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

1 Zona jardi existent 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

19 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Costat CAP 1,000 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat contrari 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 285,000

20 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 Costat CAP 1,000 155,000 0,200 0,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 Costat contrari 1,000 130,000 0,200 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

21 F981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col.locat amb
base de formigó

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

1 Gual vianants 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

22 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col.locat amb base
de formigó

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

1 Gual per a minusvàlid 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 F985A60F u Peça extrem gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta, elaborat amb
formigonera de 165 l

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

1 Total 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 F985A61F u Peça lateral gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta, elaborat amb
formigonera de 165 l

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

1 Total 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 03  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 Segons amidament auxiliars colector 1,000 503,700 503,700 C#*D#*E#*F#
2 Embornals 12,000 0,900 0,700 1,000 7,560 C#*D#*E#*F#
3 Tubs embornals 12,000 9,000 1,300 0,800 112,320 C#*D#*E#*F#
4 12,000 13,000 1,300 0,800 162,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 785,820

2 G4ZZV001 m3 Base d'anivellament amb formigó HM-20 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col.locat manualment

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

1 Segons amidament auxiliars colector 1,000 130,000 0,700 0,100 9,100 C#*D#*E#*F#
2 Embornals 12,000 0,900 0,700 0,100 0,756 C#*D#*E#*F#
3 Tubs embornals 12,000 9,000 1,300 0,100 14,040 C#*D#*E#*F#
4 12,000 13,000 1,300 0,100 20,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,176

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Segons amidament auxiliars colector 1,000 349,700 349,700 C#*D#*E#*F#
2 Embornals 12,000 0,900 0,700 0,500 3,780 C#*D#*E#*F#
3 Tubs embornals 12,000 9,000 1,300 0,400 56,160 C#*D#*E#*F#
4 12,000 13,000 1,300 0,400 81,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,760

4 GD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre per a
protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat al fons de rasa en solera de 10 cm. amb formigó
HM-20/P/20. Inclòs conexions entre col·lectors.

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

1 Colector 1,000 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida provisional 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

5 GD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared, exterior corrugat de color negre per a
protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de rigidesa
circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt
d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat al fons de rasa. Inclòs conexions entre col·lectors.

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

1 Embornals 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 9,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

6 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

1 Recobriment col·lector, segons amida 1,000 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

7 GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Pous registre 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X70X70 cm, amb junt de
goma, col.locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Pous registre 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 GD5JB258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

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

1 Total 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 GDK2V001 u Arqueta cega de 100x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 G4LZ002Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per a col·lector de
DN-630 mm. Formada per marc, dues aletes i solera de dimensions segons plànols. Inclós 10 cm de formigó
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HM-20 d'anivellament, excavació necessària per a la seva col·locació, totalment acabat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PJ011Ç pa Partida alçada a cobrament íntegre per al condicionament de xarxa d'aigües pluvials per l'enderrocament de
l'embornal existent. Inclou demolicions necessaries i reposicions de paviments si es necessari

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 04  XARXA AIGUA POTABLE

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

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

1 Rasa aigua potable 1,000 60,000 0,400 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa aigua potable 1,000 60,000 0,400 0,350 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

3 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

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

1 Xarxa aigua potable 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

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

1 Recobriment tub funció 1,000 60,000 0,400 0,350 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

5 GF3B1385 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
de 150 mm de DN, col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Total 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GN12D3Ç3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 150 mm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 a 200 mm de DN i
col.locada al fons de la rasa, segons plànols

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de diàmetre entre 100 i 200
mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PJ006Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'aigua potable a la xarxa existent. Inclou
permisos, talls verificacions i peçes especials per a connexions

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
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1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

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

1 Rasa enllumenat 1,000 130,000 0,400 0,600 31,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 0,400 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa enllumenat 1,000 130,000 0,400 0,300 15,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 0,400 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

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

1 Rasa enllumenat 1,000 130,000 0,400 0,200 10,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 0,400 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

4 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Total 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 GG31160Ç m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

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

1 Total 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

6 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 Total 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

7 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W a 9 m d'alçada,
pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna MFC. Inclou fonamentació.
Totalment col·locada i en perfecte funcionament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PJ007Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou permisos,
talls i verificacions. Inclou el desplaçament del punt de llum existent a traslladar

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PJ020Ç pa Partida alçada a justificar per a la ampliació del quadre elèctric d'enllumenat, magnetotèrmics i d'altres materials
i equips pel correcte funcionament de la insta·lació elèctrica d'enllumenat públic

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 06  XARXA DE TELEFONIA

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

Euro

Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 Rasa telefonia 1,000 100,000 0,350 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa telefonia 1,000 100,000 0,350 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

3 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

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

1 Rasa telefonia 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 GDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ008Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de telefonia a la xarxa existent. Inclou permisos,
talls i verificacions

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 07  XARXA DE GAS

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

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

1 Rasa gas 1,000 60,000 0,400 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 0,700 0,700 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rasa gas 1,000 60,000 0,400 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 0,700 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,300

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

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

1 Xarxa gas 1,000 60,000 0,400 0,350 8,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 0,400 0,350 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

4 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

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

1 Xarxa gas 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

7 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

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

1 Connexió a xarxa existent 1,000 50,000 0,700 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

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

1 Connexió a xarxa existent 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a xarxa existent 2,424 50,000 0,700 0,050 4,242 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,242

10 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PJ010Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de gas a la xarxa existent. Inclou permisos, talls,
verificacions i peçes especials necessaries

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 08  XARXA DE REGADIU

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

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

1 Rasa regadiu 1,000 100,000 0,400 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa regadiu 1,000 100,000 0,400 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

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

1 Rasa regadiu 1,000 100,000 0,400 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Xarxa primaria 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del relè a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa
de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en muntatge superficial,
instal.lat i programat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FJS5UA25 m Tub amb gotejadors insertats de 2 l/h separats 5 m

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

1 Sortides a cada escosell 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FG326706 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

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

1 Total 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 Total 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

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

1 Total 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PJ009Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de regadiu. Inclou permisos, el comptador d'aigua,
talls, verificacions, peçes especials necessaries i programació de la xarxa regadiu

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PJ016Ç pa Partida alçada a justificar per al subministrament i plantació de 6 arbres de caracterítiques similars als existents
dels carrers adjacents. Inclou totes les operacions i materials necessaris per la correcta sembra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 09  XARXA ELÈCTRICA

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjants mecànics,
inclou la utilització de compressor si cal

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

1 Rasa Baixa tensió 1,000 130,000 0,500 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 Rasa baixa tensió 1,000 130,000 0,500 0,700 45,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,500

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

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

1 Rasa baixa tensió 1,000 130,000 0,500 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

4 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Euro



Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

AMIDAMENTS Pàg.: 17

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDG50120 m Conducció mixte BT/MT, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits
amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

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

1 Total 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

7 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs.

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

1 Total 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

8 PJ012Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de baixa tensió. Inclou permisos, talls i verificacions

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 10  SENYALITZACIÓ I TANCAMENT

1 FQ211112 u Paperera tipus Barcelona, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GBA1311Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

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

1 Total 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

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

1 Icona minusvàlids 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Pas vianants 2,000 4,000 7,000 56,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 Stop 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 GBA1B14Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Total 35,000 5,000 175,000 C#*D#*E#*F#
2 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus
de formigó

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

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

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

Euro
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1 PPASYS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

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

1 Total terres 1,200 3.500,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

2 G2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

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

1 Formigó 1,000 173,700 173,700 C#*D#*E#*F#
2 Mescles bituminoses 1,000 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,140

3 G2R65541 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics

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

1 Formigó 1,000 173,700 173,700 C#*D#*E#*F#
2 Mescles bituminoses 1,000 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,140

Obra 01 PRESSUPOST 0531
Capítol 13  PARTIDES ALÇADES

1 PJ015Ç pa Partida alçada a justificar per a imprevistos

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



        AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Prolongació avinguda Castell (Cunit) 
SUBTITOL : Col·lectors pluvials 
FITXER  *.MMM --->: c:\projectes\cunit\analitic\amidaments 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: col1 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  VOLUM DE TERRES (M3)                                    
      ----------------------------------------------------------------------------------- 
     PK     DESM-1   DESM-2   DESM-3   DESM-4    RELL-1   RELL-2   RELL-3   RELL-4    TVE 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0,0      3,6      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,3      0,0      0,0 
             36,2      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     23,2      0,0      0,0 
    10,0      3,7      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,4      0,0      0,0 
             37,4      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     24,4      0,0      0,0 
    20,0      3,8      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,5      0,0      0,0 
             38,6      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     25,6      0,0      0,0 
    30,0      3,9      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,6      0,0      0,0 
             39,8      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     26,8      0,0      0,0 
    40,0      4,0      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,7      0,0      0,0 
             41,0      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     28,0      0,0      0,0 
    50,0      4,2      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      2,9      0,0      0,0 
             42,3      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     29,2      0,0      0,0 
    60,0      4,3      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,0      0,0      0,0 
             43,5      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     30,5      0,0      0,0 
    70,0      4,4      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,1      0,0      0,0 
             44,7      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     31,7      0,0      0,0 
    80,0      4,5      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,2      0,0      0,0 
             45,5      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     32,4      0,0      0,0 
    90,0      4,6      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,3      0,0      0,0 
             46,6      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     33,6      0,0      0,0 
   100,0      4,8      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,5      0,0      0,0 
             48,2      0,0      0,0      0,0      1,0      7,6     35,2      0,0      0,0 
   110,0      4,9      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,6      0,0      0,0 
             39,6      0,0      0,0      0,0      0,8      6,1     29,2      0,0      0,0 
   118,0      5,0      0,0      0,0      0,0      0,1      0,8      3,7      0,0      0,0 
 
=========================================================================================
= 
 
TOTALS      503,7      0,0      0,0      0,0     12,4     89,5    349,7      0,0      0,4 
AL ORIGEN 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2191305P-1 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F2194JA1P-2 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F21DQG02P-3 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F221A420P-4 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,20 €
(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

F2225650P-5 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjants mecànics, inclou la utilització de compressor si cal

9,69 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F226120FP-6 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

F227R00FP-7 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,21 €
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F2285SS0P-8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

52,28 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F228A10FP-9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,36 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

F2A15000P-10 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,91 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F2A16000P-11 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,05 €
(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

F91A1120P-12 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 90 18,25 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F935151LP-13 m3 Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 37,06 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

F9365H11P-14 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

80,50 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F965A5DDP-15 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

33,51 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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F965V002P-16 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, tipus P-1 o P-2, 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F966A5DDP-17 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

60,69 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F9715L11P-18 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

87,38 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F97422A9P-19 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F981U125P-20 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col.locat amb base de formigó

221,88 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F981U130P-21 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col.locat amb base de formigó

338,28 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F985A60FP-22 u Peça extrem gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc
de ram de paleta, elaborat amb formigonera de 165 l

30,86 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F985A61FP-23 u Peça lateral gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc
de ram de paleta, elaborat amb formigonera de 165 l

29,81 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F9915325P-24 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

67,78 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F9E11204P-25 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,33 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F9E13204P-26 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,91 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F9H12114P-27 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

59,19 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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F9J12X50P-28 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,94 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

F9J24N40P-29 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 3,23 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F9K11B80P-30 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FBB21101P-31 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

49,96 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FDG34377P-32 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDG50120P-33 m Conducció mixte BT/MT, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre
160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

28,41 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

FDK2A4F3P-34 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

83,32 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FDKZH8B4P-35 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

29,73 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FDKZHEC4P-36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

70,90 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FF32H785P-37 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

71,53 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FG326706P-38 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en
tub

4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FG390010P-39 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col.locació. Tot inclòs.

19,43 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FHM31H7AP-40 u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W
a 9 m d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna
MFC. Inclou fonamentació. Totalment col·locada i en perfecte funcionament.

2.649,73 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FJS5UA25P-41 m Tub amb gotejadors insertats de 2 l/h separats 5 m 2,95 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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FJSAA020P-42 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en
muntatge superficial, instal.lat i programat

328,73 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FJSBA110P-43 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

95,02 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

FQ211112P-44 u Paperera tipus Barcelona, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

81,41 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G2131323P-45 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

63,19 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G2194XB1P-46 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G2R65541P-47 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G2RA1200P-48 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 3,12 €
(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G2RA6110P-49 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) 4,59 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G31511M1P-50 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

70,40 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G4LZ002ÇP-51 u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per
a col·lector de DN-630 mm. Formada per marc, dues aletes i solera de dimensions segons
plànols. Inclós 10 cm de formigó HM-20 d'anivellament, excavació necessària per a la seva
col·locació, totalment acabat

347,04 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G4ZZV001P-52 m3 Base d'anivellament amb formigó HM-20 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col.locat manualment

76,63 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

G6A18NA4P-53 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

51,90 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GBA1311ÇP-54 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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GBA1B14ÇP-55 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GBA31110P-56 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GBB11251P-57 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,59 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GBB11351P-58 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

97,56 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

GBBZ1220P-59 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 35,55 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

GD5JB258P-60 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

263,25 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GD7Z001ÇP-61 m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared, exterior corrugat de
color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR
en 13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional
de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat
al fons de rasa. Inclòs conexions entre col·lectors.

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

GD7Z004ÇP-62 m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared, exterior corrugat de
color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR
en 13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional
de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat
al fons de rasa en solera de 10 cm. amb formigó HM-20/P/20. Inclòs conexions entre
col·lectors.

46,62 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GDD1C094P-63 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

168,10 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

GDD1U190P-64 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col.locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

170,11 €

(CENT SETANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GDDZ51B4P-65 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,84 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

GDDZ5DD4P-66 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

99,38 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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GDK254F3P-67 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

50,54 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GDK2U011P-68 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

805,58 €

(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

GDK2V001P-69 u Arqueta cega de 100x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

139,23 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GDKZ3154P-70 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

30,57 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

GF3A835ÇP-71 u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal
a 90° de 100 a 200 mm de DN i col.locada al fons de la rasa, segons plànols

146,71 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GF3B1385P-72 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de DN, col.locat al fons de la rasa

250,67 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

GFB1C355P-73 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

15,59 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GFB2945ÇP-74 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GFZA3A6ÇP-75 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de
diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó

100,65 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GG22TB1KP-76 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

GG22TH1KP-77 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

GG31160ÇP-78 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GG380907P-79 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,52 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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GGD1432EP-80 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

36,63 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

GHT2004ÇP-81 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de columna
d'enllumenat existent de qualsevol tipus, inclou desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, demolició de fonamentació, càrrega i transport de material.

63,68 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

GN12D3Ç3P-82 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 150 mm 567,69 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

PPASYSP-83 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut 11.826,57 €
(ONZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

                                                          Sabadell, març de 2010
                                                   L´Enginyer autor del projecte

                                                       Javier Ruiz Gandullo
                                              Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                                       Col·legiat núm. 6566
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P-1 F2191305 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,12 €

Altres conceptes 4,12000 €

P-2 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,30 €

Altres conceptes 15,30000 €

P-3 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,93 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-4 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,20 €
Altres conceptes 4,20000 €

P-5 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjants mecànics, inclou la utilització de compressor si cal

9,69 €

Altres conceptes 9,69000 €

P-6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,01 €

Altres conceptes 6,01000 €

P-7 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,21 €
Altres conceptes 1,21000 €

P-8 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

52,28 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 35,61250 €
Altres conceptes 16,66750 €

P-9 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

13,36 €

Altres conceptes 13,36000 €

P-10 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,91 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,63000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-11 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,05 €
B03D6000 m3 Terra tolerable 3,86000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-12 F91A1120 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 90 18,25 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 3,67200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 14,52750 €

P-13 F935151L m3 Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 37,06 €
B0111000 m3 Aigua 0,02525 €
B0381200 m3 Sòl-ciment SC20 25,24500 €

Altres conceptes 11,78975 €

P-14 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

80,50 €
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B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 64,21800 €
Altres conceptes 16,28200 €

P-15 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

33,51 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,12671 €
B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x2 8,50500 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,92943 €

Altres conceptes 17,94886 €

P-16 F965V002 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, tipus P-1 o P-2, 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

25,83 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 4,97842 €
B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,06336 €
B96512D0 m Vorada recta de formigó, tipus P-1 o P-2, de classe climàtica B, classe resistent a l'abr 5,11350 €

Altres conceptes 15,67472 €

P-17 F966A5DD m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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 HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

60,69 €

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x 33,27450 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,92943 €
B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,12671 €

Altres conceptes 20,35936 €

P-18 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

87,38 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 67,27600 €
Altres conceptes 20,10400 €

P-19 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,57 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,15701 €
B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,10000 €

Altres conceptes 6,31299 €

P-20 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col.locat amb base de formigó

221,88 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejad 154,05000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,33920 €

Altres conceptes 60,49080 €

P-21 F981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col.locat amb base de formigó

338,28 €
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B981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra granítica, amb les cares vist 248,85000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,33920 €

Altres conceptes 82,09080 €

P-22 F985A60F u Peça extrem gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc
de ram de paleta, elaborat amb formigonera de 165 l

30,86 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,46764 €
B985A600 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x57x28 cm 3,20000 €

Altres conceptes 20,19236 €

P-23 F985A61F u Peça lateral gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons plànols, col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc
de ram de paleta, elaborat amb formigonera de 165 l

29,81 €

B985A601 u Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x60x20 cm 2,20000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,46764 €

Altres conceptes 20,14236 €

P-24 F9915325 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

67,78 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 8,21990 €
B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 36,43440 €

Altres conceptes 23,12570 €

P-25 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,33 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,13060 €
B0111000 m3 Aigua 0,01010 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,29276 €

Altres conceptes 17,89654 €

P-26 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,91 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,68140 €
B0111000 m3 Aigua 0,01010 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,29276 €

Altres conceptes 17,92574 €

P-27 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

59,19 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 52,35000 €
Altres conceptes 6,84000 €

P-28 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,94 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,70500 €

Altres conceptes 0,23500 €

P-29 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 3,23 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

Altres conceptes 0,33000 €
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P-30 F9K11B80 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2

4,44 €

B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 0,59976 €
B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 0,75708 €

Altres conceptes 3,08316 €

P-31 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

49,96 €

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 32,65000 €
Altres conceptes 17,31000 €

P-32 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,12 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,05484 €
BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 4,91400 €

Altres conceptes 1,15116 €

P-33 FDG50120 m Conducció mixte BT/MT, inclou, excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre
160 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

28,41 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,11600 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 12,96000 €

Altres conceptes 9,22400 €

P-34 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

83,32 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 24,89212 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,47163 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 3,35916 €

Altres conceptes 53,14701 €

P-35 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

29,73 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,90510 €
BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 13,06000 €

Altres conceptes 15,76490 €

P-36 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

70,90 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 49,62000 €
B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 1,50850 €

Altres conceptes 19,77150 €

P-37 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

71,53 €

BFY32H78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàm 3,46000 €
BFW32H78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la 10,31300 €
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BF32H780 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a 20,04300 €
Altres conceptes 37,71400 €

P-38 FG326706 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en
tub

4,24 €

BG326700 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 3,39660 €
Altres conceptes 0,84340 €

P-39 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col.locació. Tot inclòs.

19,43 €

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,56000 €
Altres conceptes 7,87000 €

P-40 FHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 100W
a 9 m d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de vapor de sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna
MFC. Inclou fonamentació. Totalment col·locada i en perfecte funcionament.

2.649,73 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 14,80072 €
BHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de vapor de sodi de 2.400,00000 €
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 37,56000 €

Altres conceptes 197,36928 €

P-41 FJS5UA25 m Tub amb gotejadors insertats de 2 l/h separats 5 m 2,95 €
BJS5U100 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetr 0,38000 €
BJS5U002 u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 2 l/h, per a insertar en cano 0,07000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-42 FJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en
muntatge superficial, instal.lat i programat

328,73 €

BJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD 270,93000 €
Altres conceptes 57,80000 €

P-43 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb
alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

95,02 €

BJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb ali 82,07000 €
Altres conceptes 12,95000 €

P-44 FQ211112 u Paperera tipus Barcelona, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

81,41 €

BQ211110 u Paperera tipus Barcelona de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora 62,96000 €
Altres conceptes 18,45000 €

P-45 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

63,19 €

Altres conceptes 63,19000 €

P-46 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

4,30 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-47 G2R65541 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics

9,48 €
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Altres conceptes 9,48000 €

P-48 G2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 3,12 €
B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,97000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-49 G2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) 4,59 €
B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residu 4,37000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-50 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

70,40 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,38320 €
Altres conceptes 8,01680 €

P-51 G4LZ002Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500s, per
a col·lector de DN-630 mm. Formada per marc, dues aletes i solera de dimensions segons
plànols. Inclós 10 cm de formigó HM-20 d'anivellament, excavació necessària per a la seva
col·locació, totalment acabat

347,04 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 36,69600 €
B4P0003Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i armadures de acer B-500 213,97000 €

Altres conceptes 96,37400 €

P-52 G4ZZV001 m3 Base d'anivellament amb formigó HM-20 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
col.locat manualment

76,63 €

Altres conceptes 76,63000 €

P-53 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col.locats cada 2,8 m sobre daus de formigó

51,90 €

B6A18NA4 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30 35,98000 €
Altres conceptes 15,92000 €

P-54 GBA1311Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,45 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,02563 €
B8ZB100Ç kg Pintura termoplàstica reflectora per a senyalització 0,09895 €

Altres conceptes 0,32542 €

P-55 GBA1B14Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,22 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,09025 €
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,37200 €

Altres conceptes 0,75775 €

P-56 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,23 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,71851 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,90214 €

Altres conceptes 3,60935 €

P-57 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,59 €
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,72000 €
Altres conceptes 17,87000 €

P-58 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

97,56 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 77,98000 €
Altres conceptes 19,58000 €

P-59 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 35,55 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 28,73000 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-60 GD5JB258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

263,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,00303 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,86885 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 9,48592 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 46,08072 €

Altres conceptes 206,81148 €

P-61 GD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared, exterior corrugat de
color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR
en 13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional
de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat
al fons de rasa. Inclòs conexions entre col·lectors.

24,24 €

BD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared, exterior corrug 11,22000 €
Altres conceptes 13,02000 €

P-62 GD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared, exterior corrugat de
color negre per a protecció contra raigs UV i interior llis de color blanc, del tipus B segons PR
en 13476-1, de rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part proporcional
de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat
al fons de rasa en solera de 10 cm. amb formigó HM-20/P/20. Inclòs conexions entre
col·lectors.

46,62 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,72760 €
BD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared, exterior corrug 25,50000 €

Altres conceptes 14,39240 €

P-63 GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

168,10 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefa 124,71900 €
Altres conceptes 43,38100 €

P-64 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col.locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

170,11 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 8,54000 €
BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, am 121,25000 €

Altres conceptes 40,32000 €

P-65 GDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,84 €
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BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,27000 €
Altres conceptes 12,57000 €

P-66 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

99,38 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur 77,73000 €
B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 1,02578 €

Altres conceptes 20,62422 €

P-67 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

50,54 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 1,92024 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,23485 €
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,01707 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 8,07312 €

Altres conceptes 39,29472 €

P-68 GDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

805,58 €

BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II, prefabricada de formigó armat per a instal.la 716,43000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 16,51320 €

Altres conceptes 72,63680 €

P-69 GDK2V001 u Arqueta cega de 100x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

139,23 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 6,00000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,52938 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 73,39200 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €

Altres conceptes 57,85854 €

P-70 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

30,57 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 1,20680 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 15,00000 €

Altres conceptes 14,36320 €

P-71 GF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal
a 90° de 100 a 200 mm de DN i col.locada al fons de la rasa, segons plànols

146,71 €

BF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb tres unions de c 118,28000 €
Altres conceptes 28,43000 €

P-72 GF3B1385 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de DN, col.locat al fons de la rasa

250,67 €

BF3B1380 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i 92,93000 €
Altres conceptes 157,74000 €

P-73 GFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

15,59 €
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BFB1C350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pre 2,40720 €
Altres conceptes 13,18280 €

P-74 GFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

7,29 €

BFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 2,65200 €
Altres conceptes 4,63800 €

P-75 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de
diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó

100,65 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,79648 €
Altres conceptes 62,85352 €

P-76 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,81 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 0,75480 €
Altres conceptes 1,05520 €

P-77 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,81 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,51980 €
Altres conceptes 1,29020 €

P-78 GG31160Ç m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub

5,23 €

BG311600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x10 mm2 3,26400 €
Altres conceptes 1,96600 €

P-79 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,52 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 9,07420 €

P-80 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

36,63 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 19,71000 €

Altres conceptes 13,14000 €

P-81 GHT2004Ç u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de columna
d'enllumenat existent de qualsevol tipus, inclou desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, demolició de fonamentació, càrrega i transport de material.

63,68 €

Altres conceptes 63,68000 €

P-82 GN12D3Ç3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 150 mm 567,69 €
BN12D3Ç3 u Vàlvula de comporta manual, de 150 mm de diàmetre nominal 497,77000 €

Altres conceptes 69,92000 €

P-83 PPASYS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut 11.826,57 €
Sense descomposició 11.826,57000 €
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                                                          Sabadell, març de 2010
                                                   L´Enginyer autor del projecte

                                                       Javier Ruiz Gandullo
                                              Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                                       Col·legiat núm. 6566
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Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 01 Enderrocs

1 F2191305 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,12 128,650 530,04

2 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

15,30 74,000 1.132,20

3 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 46)

4,30 20,000 86,00

4 GHT2004Ç u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de columna d'enllumenat existent de qualsevol tipus, inclou
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, demolició de
fonamentació, càrrega i transport de material. (P - 81)

63,68 1,000 63,68

5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

4,93 1,000 4,93

6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 45)

63,19 130,200 8.227,34

TOTAL Capítol 01.01 10.044,19

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 02 Ferms i Paviments

1 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 4)

4,20 3.500,000 14.700,00

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 7) 1,21 2.800,000 3.388,00
3 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 11) 4,05 2.191,600 8.875,98
4 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material

tolerable, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%
del PM (P - 6)

6,01 2.179,100 13.096,39

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 10) 5,91 462,000 2.730,42
6 F91A1120 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb

calç aèria CL 90 (P - 12)
18,25 462,000 8.431,50

7 F935151L m3 Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 13)

37,06 335,000 12.415,10

8 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 27)

59,19 162,408 9.612,93

9 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 29) 3,23 2.880,000 9.302,40
10 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació

1,5 kg/m2 (P - 28)
0,94 1.340,000 1.259,60

11 F9K11B80 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja
de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2 (P - 30)

4,44 290,000 1.287,60

12 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 14)

80,50 234,000 18.837,00

13 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 26)

23,91 12,000 286,92

14 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 25)

23,33 1.170,000 27.296,10

euros
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15 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b (P - 15)

33,51 245,000 8.209,95

16 F966A5DD m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b (P - 17)

60,69 40,000 2.427,60

17 F9915325 u Escossell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I (P - 24)

67,78 6,000 406,68

18 F965V002 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, tipus P-1 o P-2, 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 HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b
(P - 16)

25,83 20,000 516,60

19 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 19)

9,57 285,000 2.727,45

20 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 18)

87,38 11,400 996,13

21 F981U130 m Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col.locat amb base de formigó (P - 21)

338,28 20,000 6.765,60

22 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col.locat amb base de formigó (P - 20)

221,88 2,000 443,76

23 F985A60F u Peça extrem gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons
plànols, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta,
elaborat amb formigonera de 165 l (P - 22)

30,86 10,000 308,60

24 F985A61F u Peça lateral gual de formigó, doble capa, 40x57x28 cm, segons
plànols, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb blanc de ram de paleta,
elaborat amb formigonera de 165 l (P - 23)

29,81 10,000 298,10

TOTAL Capítol 01.02 154.620,41

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 03 Xarxa d'aigües Pluvials

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 785,820 7.614,60

2 G4ZZV001 m3 Base d'anivellament amb formigó HM-20 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col.locat manualment (P - 52)

76,63 44,176 3.385,21

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 490,760 6.556,55

4 GD7Z004Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN630 mm., de doble pared,
exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i
interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de
rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en

46,62 128,000 5.967,36

euros
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EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat al fons de rasa en solera de
10 cm. amb formigó HM-20/P/20. Inclòs conexions entre col·lectors. (P
- 62)

5 GD7Z001Ç m Tub de polietilé d'alta densitat (PEAD) de DN315 mm., de doble pared,
exterior corrugat de color negre per a protecció contra raigs UV i
interior llis de color blanc, del tipus B segons PR en 13476-1, de
rigidesa circunferencial 8kn/m2 segons ISO 9969. Inclosa part
proporcional de manguet d'unió en polietilé i junt d'estanqueïtat en
EPDM, amb certificat AENOR. Col.locat al fons de rasa. Inclòs
conexions entre col·lectors. (P - 61)

24,24 182,000 4.411,68

6 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 50)

70,40 89,500 6.300,80

7 GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 63)

168,10 6,000 1.008,60

8 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma, col.locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 64)

170,11 3,000 510,33

9 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 66)

99,38 3,000 298,14

10 GDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 65)

16,84 15,000 252,60

11 GD5JB258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

263,25 24,000 6.318,00

12 GDK2V001 u Arqueta cega de 100x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 69)

139,23 9,000 1.253,07

13 G4LZ002Ç u Embocadura prefabricada de formigó armat HA-25/P/20/IIa i
armadures de acer B-500s, per a col·lector de DN-630 mm. Formada
per marc, dues aletes i solera de dimensions segons plànols. Inclós 10
cm de formigó HM-20 d'anivellament, excavació necessària per a la
seva col·locació, totalment acabat (P - 51)

347,04 1,000 347,04

14 PJ011Ç pa Partida alçada a cobrament íntegre per al condicionament de xarxa
d'aigües pluvials per l'enderrocament de l'embornal existent. Inclou
demolicions necessaries i reposicions de paviments si es necessari (P
- 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.03 45.723,98

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 04 Xarxa aigua potable

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 19,200 186,05

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 8,400 112,22

3 FF32H785 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 37)

71,53 60,000 4.291,80

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

52,28 8,400 439,15

euros
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5 GF3B1385 u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de
DN, col.locat al fons de la rasa (P - 72)

250,67 2,000 501,34

6 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 67)

50,54 2,000 101,08

7 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 35)

29,73 2,000 59,46

8 GN12D3Ç3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de
diàmetre nomimal 150 mm (P - 82)

567,69 1,000 567,69

9 GF3A835Ç u Derivació de fosa de tubs de DN compresos entre 100 i 200 mm amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 a 200 mm de DN
i col.locada al fons de la rasa, segons plànols (P - 71)

146,71 1,000 146,71

10 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en
conduccions de diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació
d'armadures i el vibratge del formigó (P - 75)

100,65 2,000 201,30

11 PJ006Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'aigua
potable a la xarxa existent. Inclou permisos, talls verificacions i peçes
especials per a connexions (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.04 8.106,80

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 05 Xarxa d'Enllumenat Públic

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 55,200 534,89

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 27,600 368,74

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

52,28 18,400 961,95

4 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 77)

2,81 230,000 646,30

5 GG31160Ç m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub (P - 78)

5,23 230,000 1.202,90

6 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 79)

10,52 230,000 2.419,60

7 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 80)

36,63 8,000 293,04

8 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 67)

50,54 3,000 151,62

9 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 70)

30,57 3,000 91,71

10 FHM31H7A u Conjunt de punt de llum, inclou pàmpol MDA-15/Q/GC amb equip de
vapor de sodi de 100W a 9 m d'alçada, pàmplo JNR-V/CC equip de
vapor de sodi de 70W a 5 m d'alçada, columna MFC. Inclou
fonamentació. Totalment col·locada i en perfecte funcionament.
(P - 40)

2.649,73 8,000 21.197,84

11 PJ007Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa
d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou permisos, talls i verificacions.
Inclou el desplaçament del punt de llum existent a traslladar

1.200,00 1,000 1.200,00

euros
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(P - 0)
12 PJ020Ç pa Partida alçada a justificar per a la ampliació del quadre elèctric

d'enllumenat, magnetotèrmics i d'altres materials i equips pel correcte
funcionament de la insta·lació elèctrica d'enllumenat públic
(P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.05 31.068,59

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 06 Xarxa de telefonia

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 35,000 339,15

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 17,500 233,80

3 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 32)

12,12 100,000 1.212,00

4 GDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 68)

805,58 1,000 805,58

5 PJ008Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de
telefonia a la xarxa existent. Inclou permisos, talls i verificacions (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.06 3.590,53

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 07 Xarxa de gas

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 48,500 469,97

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 34,300 458,25

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

52,28 15,400 805,11

4 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 67)

50,54 2,000 101,08

5 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 70)

30,57 2,000 61,14

6 GFB1C355 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa (P - 73)

15,59 110,000 1.714,90

7 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 46)

4,30 35,000 150,50

8 F2194JA1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

15,30 10,000 153,00

9 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 27)

59,19 4,242 251,08

euros
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10 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b (P - 15)

33,51 3,000 100,53

11 PJ010Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de gas a
la xarxa existent. Inclou permisos, talls, verificacions i peçes especials
necessaries (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.07 6.265,56

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 08 Xarxa de regadiu

1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 24,000 232,56

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 12,000 160,32

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

52,28 12,000 627,36

4 GFB2945Ç m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa (P - 74)

7,29 100,000 729,00

5 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
de 2'' DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1
i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el
relè i purgat intern, instal.lada (P - 43)

95,02 1,000 95,02

6 FJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa
amb pantalla LCD en muntatge superficial, instal.lat i programat (P -
42)

328,73 1,000 328,73

7 FJS5UA25 m Tub amb gotejadors insertats de 2 l/h separats 5 m (P - 41) 2,95 12,000 35,40
8 FG326706 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció

1x16 mm2, col.locat en tub (P - 38)
4,24 100,000 424,00

9 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 76)

1,81 100,000 181,00

10 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 67)

50,54 2,000 101,08

11 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 70)

30,57 2,000 61,14

12 PJ009Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de
regadiu. Inclou permisos, el comptador d'aigua, talls, verificacions,
peçes especials necessaries i programació de la xarxa regadiu (P - 0)

800,00 1,000 800,00

13 PJ016Ç pa Partida alçada a justificar per al subministrament i plantació de 6
arbres de caracterítiques similars als existents dels carrers adjacents.
Inclou totes les operacions i materials necessaris per la correcta
sembra (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.08 5.275,61

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 09 Xarxa elèctrica

euros
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1 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjants mecànics, inclou la utilització de
compressor si cal (P - 5)

9,69 78,000 755,82

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)

13,36 45,500 607,88

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

52,28 32,500 1.699,10

4 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 34)

83,32 2,000 166,64

5 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 36)

70,90 2,000 141,80

6 FDG50120 m Conducció mixte BT/MT, inclou, excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (P - 33)

28,41 130,000 3.693,30

7 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs. (P -
39)

19,43 130,000 2.525,90

8 PJ012Ç pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa de baixa
tensió. Inclou permisos, talls i verificacions (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.09 12.090,44

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 10 Senyalització i tancament

1 FQ211112 u Paperera tipus Barcelona, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb
base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm (P - 44)

81,41 2,000 162,82

2 GBA1311Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 54)

0,45 120,000 54,00

3 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 56)

8,23 62,000 510,26

4 GBA1B14Ç m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
55)

1,22 210,000 256,20

5 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 57)

61,59 2,000 123,18

6 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

49,96 1,000 49,96

7 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 58)

97,56 1,000 97,56

8 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 59)

35,55 4,000 142,20

9 G6A18NA4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col.locats cada 2,8
m sobre daus de formigó (P - 53)

51,90 300,000 15.570,00

TOTAL Capítol 01.10 16.966,18

euros
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Capítol 11 Seguretat i salut

1 PPASYS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut (P - 83) 11.826,57 1,000 11.826,57

TOTAL Capítol 01.11 11.826,57

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 12 Gestió de residus

1 G2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 48) 3,12 4.200,000 13.104,00
2 G2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o

aglomerat (residus inerts) (P - 49)
4,59 175,140 803,89

3 G2R65541 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics (P - 47)

9,48 175,140 1.660,33

TOTAL Capítol 01.12 15.568,22

Obra 01 Pressupost 0531

Capítol 13 Partides alçades

1 PJ015Ç pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.13 15.000,00

euros
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4. RESUM DE PRESSUPOST 





Projecte d´urbanització de la prolongació de l´Avinguda del Castell (Cunit)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 10.044,19
Capítol 01.02  Ferms i Paviments 154.620,41
Capítol 01.03  Xarxa d'aigües Pluvials 45.723,98
Capítol 01.04  Xarxa aigua potable 8.106,80
Capítol 01.05  Xarxa d'Enllumenat Públic 31.068,59
Capítol 01.06  Xarxa de telefonia 3.590,53
Capítol 01.07  Xarxa de gas 6.265,56
Capítol 01.08  Xarxa de regadiu 5.275,61
Capítol 01.09  Xarxa elèctrica 12.090,44
Capítol 01.10  Senyalització i tancament 16.966,18
Capítol 01.11  Seguretat i salut 11.826,57
Capítol 01.12  Gestió de residus 15.568,22
Capítol 01.13  Partides alçades 15.000,00
Obra 01 Pressupost 0531 336.147,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

336.147,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 0531 336.147,08

336.147,08

euros
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5. PRESSUPOST GENERAL 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 10.044,19
Capítol 01.02  Ferms i Paviments 154.620,41
Capítol 01.03  Xarxa d'aigües Pluvials 45.723,98
Capítol 01.04  Xarxa aigua potable 8.106,80
Capítol 01.05  Xarxa d'Enllumenat Públic 31.068,59
Capítol 01.06  Xarxa de telefonia 3.590,53
Capítol 01.07  Xarxa de gas 6.265,56
Capítol 01.08  Xarxa de regadiu 5.275,61
Capítol 01.09  Xarxa elèctrica 12.090,44
Capítol 01.10  Senyalització i tancament 16.966,18
Capítol 01.11  Seguretat i salut 11.826,57
Capítol 01.12  Gestió de residus 15.568,22
Capítol 01.13  Partides alçades 15.000,00
Obra 01 Pressupost 0531 336.147,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

336.147,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 0531 336.147,08

336.147,08

euros
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