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MEMÒRIA 

1. Antecedents 

El projecte d’urbanització que es presenta fa referència a l’ordenament del nou accés que disposarà 
l’institut d’ensenyament secundari Torrent dels Alous entre la plaça Salvador Espriu i el passatge 
Marconi. L’àmbit d’actuació està dintre d’un conjunt d’edificacions conegudes com Grup Vint-i-cinc 
de Setembre. 

Aquesta remodelació consisteix en ampliació de l’actual vorera que disposa l’institut tant al tram de 
la plaça com al pas existent fins a l’accés principal. La major part del passatge Marconi disposa de 
plataforma única i va ser remodelat farà una deu anys. El ordenament d’aquest projecte dona 
continuïtat a aquesta actuació fins al accés del institut 

Les xarxes de serveis no s’estudien en el present projecte però sí que s’adapten a la modificació de 
les amplades de les voreres aquells serveis que per aquest fet en queden afectats. Per tant, en el 
present projecte s’ha considerat una nova xarxa d’embornals en el tram dintre de l’àmbit d’actuació i 
la seva connexió a la xarxa general existent.  

2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topogràfic i serveis urbanístics 
existents 

L’àmbit corresponent al present projecte d’urbanització es centra en el següents trams de carrers: 

Passatge Marconi limitat al sud per la zona d’esbarjo existent, al est per camí existent i al nord pel 
futur tancament de l’institut.  

Plaça Salvador Espriu limitada al sud i oest per edificis d’habitatges existents i al nord amb 
passatge sense nom. 

Actualment els carrers inclosos dins de l’àmbit de l’actuació són vials en ús majoritàriament per 
vianants. El passatge Marconi en el tram de l’actuació no hi haurà afectació als vehicles. 

Considerant que es tracta d’una millora del paviment i el ferm de carrers existents, les rasants 
d’aquests no es modifiquen.  

Els serveis urbanístics existents dintre de l’àmbit d’actuació són: xarxa de sanejament, xarxa de 
subministrament elèctric soterrada, xarxa d’enllumenat públic mitjançant columnes de 4 metres, 
xarxa soterrada de subministrament de gas i xarxa soterrada de subministrament d’aigua potable. 
La xarxa de telecomunicacions és mixta segons el tram. 

3. Característiques urbanístiques 

Es tracta d'un sòl classificat com a urbà. L’àmbit d’actuació es centra en sòl de sistema de viari. 

El Projecte d’urbanització no modifica la superfície de sòl privat ni de sòl destinat a viari. 

La superfície de l’àmbit d’actuació és de1.507,61 m2. 

4. Proposta sobre la solució adoptada 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva justificació, 
queda definida als apartats següents: 

4.1 Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no es puguin 
adequar a la nova ordenació de l’àmbit, a més d’aquells necessaris per tal de realitzar les 
connexions entre el viari existent i el nou. 

Es preveu l’enderroc de la vorera est davant del pati de l’antic CEIP entre els edificis residencials, a 
la plaça Salvador Espriu. 

Quant al vial es mantindrà el paviment asfàltic existent en la plaça Salvador Espriu, a la resta de 
zones s’enderrocarà totalment aquelles parts afectades per la ampliació de les voreres. 

Les voreres existents dintre de l’àmbit també s’enderrocaran per canviar-les a una nova 
pavimentació. La part que finalment anirà formant un petit jardinet es realitzarà una esbrossada i 
s’enderrocaran murets i tancats del pati de l’antic CEIP. 

Es preveu la retirada del dau de formigó dels fonaments dels tancament de l’antic CEIP. 

4.2 Moviment de terres 

Es realitzarà una excavació de la caixa de paviment fins a una profunditat entre 37 i 43 cm segons 
la peça d’acabat en les zones peatonals i de 58cm de l’accés rodat al nou Institut. Les condicions 
que han de complir els terraplens, la formació d’esplanada, l’excavació de rases; així com el 
sistema d’execució i la resta de característiques, s’indiquen convenientment a l’annex número 2 i al  
Document número 2, corresponent als plànols d’aquest projecte. 

4.3 Pavimentació 

El sistema viari existent, és el que dóna accés a l’àmbit d’actuació. El projecte, sense modificar-ho, 
ha considerat que l’estat actual és adient i per tant no ha considerat el condicionament d’aquelles 
parts actualment malmeses.  

Es conserva el traçat del carrer Grup vint-i-cinc de setembre col·locant nova vorada de formigó  
tipus T3 i rigola blanca de 30x30x8cm. La totalitat del projecte es pavimentació de voreres 
peatonals així com el gual i l’accés al nou Institut. La pavimentació de les voreres es realitzarà amb 
diferents materials que seran els següents: 

Panot de 20x20x4cm com prolongació de les voreres existents davant dels edificis a la plaça 
Salvador Espriu. El panot serà de 8 cm al gual de vianants deprimit.  El 50% del panot serà 
estampat segons detall dels plànols del model Rubí. 

Paviment de panot PODOTÀCTIL de 16 tacs al gual de vianants, a la plaça Salvador Espriu, de 
20x20x8 cm. 

Paviment de panot ESTRIAT al gual de vianants a la plaça Salvador Espriu, de 20x20x4 cm. 

Paviment amb llamborda de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma rectangular, tipus Vulcano color 
gris cendra, la rigola de la part peatonal es farà amb la mateixa peça.  

Paviment amb llambordí de formigó de 8x8x6cm tipus Terana color marfil per la zona de l’antic 
jardinet, col·locat amb sorra. 

Paviment de formigó acabat fratassat, a la prolongació del camí des del Torrent dels Alous i al 
passatge per sobre de l’antic CEIP. 

Els encintats seran amb platina d’acer galvanitzat de 10mm de gruix. 
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La pavimentació s’executarà sobre una base de formigó HM-20 espessor 15cm i una base de tot-u 
artificial compactada al 95% dle P.M. de 15cm de gruix a tota la zona peatonal, excepte al gual 
d’accés a l’institut que la base de formigó serà de 20cm d’espessor i la subbase de tot-u de 25cm 
de gruix compactada al 98% de P.M. 

4.4 Xarxes de serveis 

4.4.1   Clavegueram 

El projecte preveu la prolongació del col·lector existent al passatge Marconi. S’enderrocaran els 
embornals existents i es realitzarà una nova xarxa de drenatge, amb embornals sifònics i reixes de 
barres inclinades.  

El col·lector serà de polietilè de diàmetre 400mm i es connectarà al pou existent al passatge 
Marconi. Es preveuen pous als canvis de direcció, que seran prefabricats de 100cm de diàmetre 
amb tapa de 800mm de marc aparent.  

Les connexions dels embornals seran amb tub de polietilè de diàmetre 315mm.  

Totes les tapes, marcs i reixes hauran d’estar homologades segons normativa UNE-EN 124 i amb 
segell AENOR RP000.23. 

4.4.2 Enllumenat públic 

L’enllumenat projectat esta format per 1 línia subministrada pel quadre de comandament existent a 
l’inici del passatge Marconi. S’afegirà una sortida independent al quadre existent per poder 
sectoritzar de la resta de punts de llum que pengen del quadre. Es preveu la legalització de la nova 
línia. 

Es projecta tot l’enllumenat amb làmpades LED de 3000ºK. 

A la zona peatonal es projecta l’enllumenat amb columnes troncocòniques d’acer corten de 
diferents alçades: 5 i 7 m amb lluminàries disposades en la part alta de la columna entre 2 i 3 
projectors que enfoquin a diferents direccions de la zona verda. La làmpada d’aquests projectors 
serà del tipus LED. 

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i 
fusibles. Es preveu realitzar una canalització soterrada des de l’última columna fins a l’extrem de 
l’àmbit amb el passatge residencial i finalitzarà en una arqueta de 60x60cm com a previsió de 
l’ampliació de l’enllumenat públic en aquest passatge residencial, que actualment no disposa 
d’enllumenat. 

El cable serà de coure amb seccions de 4 x 10 mm2 armat amb coberta de PVC i un aïllament de 
polietilè reticular per una millor protecció contra la línia, tipus RV-K. Els càlculs de les seccions 
s’adjunten a l’annex número 6. 

Els cables seran armats i col·locats dins de tubulars corrugats Ø 80 mm de PVC dins de dau 
protector de formigó en el pas sota la calçada.. Es col·locaran arquetes de registre 60 x 60 cm en 
els canvis sobtats de direcció i cada 25m com a màxim en esteses llargues per facilitar l’estesa de 
cable. 

En tot l’estudi s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa 
tensió. 

La instal·lació d’enllumenat públic haurà de lliurar-se legalitzada segons la normativa del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió vigent. 

La nova potència a instal·lar serà: 

Línia 1:  5 punts de llum de 3x31 w LED  = 465 w 

    6 punts de llum de 2x31 w LED  = 372 w 

4.4.3 Reg 

S’instal·larà una xarxa de reg automatitzat mitjançant reg per degoteig. 

La nova xarxa de reg es connectarà a la xarxa d’aigua potable al carrer Grup vint-i-cinc de 
setembre. L’escomesa a contractar serà de 3,2 m3/h, que permet un consum de 3.200l/h amb un 
ramal D30 dintre d’un pericó de 120x80x80 cm. 

Després del pericó comptador es col·loca una vàlvula de comporta de 1 ½” i un filtre de molla 
desmuntable que es connectarà als by-pass sectorials.  

Es faran dos sectors de reg, per a cada sector es durà a terme un by-pass sectorial dintre d’un 
mateix pericó de 60x60x90cm. Cada by-pass sectorial consistirà en una vàlvula de bola de 1”, 
regulador de pressió de 1” i electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs 
intern per una pressió de 10kg/cm2 connectada al programador. 

S’instal·larà un programador electrònic autònom tipus T-BOSS per 2 estacions amb consola de 
programació tipus T-BOSS. 

El reg per degoteig de l’arbrat es farà amb anells de reg, aquests anells aniran oberts amb 
degotadors integrats cada 50 cm 4 ut. de 2.3 l/h. P.E 17 mm Ø i alimentades per tub de PE 32mm. 
Ø 10 atm. baixa densitat.  

El reg per degoteig dels parterres es farà amb una xarxa amb degotadors integrats cada 50 cm de 
2.3 l/h en un tub de P.E. 17 mm. Ø 10 atm. Auto-compensant. 

4.5 Mobiliari urbà 

Els elements de mobiliari urbà previstos en projecte són: 

 Paperera de 70L trabucable. 

 Bancs prefabricats de formigó de 60x60x45cm a la zona enjardinada al costat de cada 
escocell  

 Banc model QUATRE de fusta massissa de bolondo inalterable als agents atmosfèrics i als 
microorganismes, de 250 cm de llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI 316 polit i 
abrillantat col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó. 

 Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d’alçària, de tub 
rodo de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts. 

Caldrà que tots els elements de mobiliari que contingui fusta tinguin el certificat corresponent 
conforme la fusta prové de sistemes de gestió forestal sostenibles, ecològica i socialment. Aquest 
podrà ser el FSC, PEFC, DGQU... o bé un certificat de procedència de cultius controlats, d’acord 
amb les lleis d’explotació forestal vigents.  

4.6 Jardineria 

Es conserva tot l’arbrat existent al jardí del pati de l’antic CEIP, així com els d’alineació al carrer 
Grup vint-i-cinc de setembre, aquests arbres es protegiran amb llistons de fusta. Es preveu la 
retirada i aplec de la terra vegetal per la posterior estesa a escossells i parterres, prèvia esmena 
orgànica. 
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Es projecta continuar l’arbrat d’alineació existent amb oms al passatge Marconi i amb acers al 
carrer Grup vint-i-cinc de setembre, cada 6 i 7 m respectivament. Al passatge sense nom es 
plantarà arbrat d’alineació amb liquidàmbars cada 7 m. A la resta de la zona peatonal, es preveu la 
plantació de xicarandes i tipuanes a la zona del jardinet de l’antic CEIP i formant grupets davant del 
nou accés a l’institut amb braquiquítons i mimoses. 

Es projecten parterres lineals a la zona del jardí a base de gramínies. 

Arbrat 

 Liquidambar styraciflua, perímetre 18/20 cm 

 Acer negundo, perímetre 18/20 cm 

 Ulmus pumila, perímetre 18/20 cm 

 Jacaranda mimosifolia, perímetre 18/20 cm 

 Acacia dealbata, perímetre 18/20 cm 

 Brachychiton populneus, perímetre 18/20 cm 

 Tipuana tipu, perímetre 18/20 cm 

Gramínies 

 Linum narbonense, en contenidor de 1.5L, 10 ut/m2. 

 Lygeum spartum, en contenidor de 1L, 10 ut/m2. 

 Ammophila arenaria, en contenidor de 5L, 5 ut/m2. 

L’arbrat a plantar, així com el existent, anirà regat amb un sistema de reg automàtic per degoteig.  

5. Supressió de barreres arquitectòniques 

El projecte ha considerat l’aplicació de les Normatives i Decrets de supressió de barreres 
arquitectòniques vigents, tant en el disseny de les superfícies practicables, com en la selecció dels 
elements: 

En el disseny de les superfícies s’ha restringit els pendents transversals a un 2% màxim. 

Els guals peatonals es realitzaran segons les indicacions de l’article 20 de la “Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. 
Així com els requisits dels paviments de les voreres seran podotàctils i amb les característiques 
assenyalades a l’article 45 de la mateixa ordre. 

6. Normativa vigent aplicable al projecte 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 
relacionen a continuació: 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones” (MOPU) 

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990) 

 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 
Barcelona y otros municipios) 

7. Termini d’execució de les obres 

La durada de les obres serà de QUATRE MESOS, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 
per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es 
puguin presentar. 

8. Classificació del contractista 

En compliment de l’article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, no cal determinar la classificació a 
exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra 
no supera l’import de 500.000€ 

9. Revisió de preus i acta de recepció 

Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveure cap revisió de preus. En tot es regirà pel 
que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres.  

Dins el termini d’1 mes següent al lliurament o realització de les obres s’aixecarà acta de recepció si 
es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. 

10. Declaració d’obra complerta 

En compliment de l’article 127 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra complerta, en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots els 
elements que són necessaris per a la utilització de l’obra (infraestructura complerta, senyalització, 
barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

11. Seguretat i Salut 

En compliment amb el Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 
39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció, a la Llei 54/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la 
“Guia Tècnica” publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi 
bàsic de seguretat i salut que s’adjunta a l’annex número 10. Estudi de seguretat i salut.  En aquest 
estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 
realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

12. Gestió de residus 

El projecte incorpora a l’annex número 11 el pla de gestió de residus, per realitzar correctament la 
gestió dels residus generats durant les obres i donar compliment a la llei. 

13. Control de qualitat 

El projecte incorpora a l’annex número 12 el pla de control de qualitat a realitzar a les obres 
d’urbanització. 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i 
dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció d’Obra, que resultin pertinents en 
cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte 
proporcionalment als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost d’execució material. 
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14. Pressupost general de l’obra 

14.1 Pressupost de contracta 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 221.785,00 € el qual incrementat amb 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta de 
263.924,15 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 319.348,22 € 
(TRES-CENTS DINOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT euros AMB VINT-I-DOS cèntims) 

14.2 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

El Pressupost d’Execució per Contracta del projecte puja la quantitat de 263.924,15€ el qual 
incrementat amb el pressupost del Control de Qualitat que puja a 3.934,95 €  fan un pressupost per 
al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 267.859,10 € ( DOS-CENTS 
SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb DEU cèntims) IVA exclòs. 

15. Documents que integren el Projecte 

El present projecte està format pels següents documents: 

 Document I.  Memòria i annexes 

 Document II.  Plànols  

 Document III.  Plec de condicions 

 Document IV.  Pressupost 

 

Castellar del Vallès, gener de 2017 

 

 

 

Gemma Reguart i Querol 
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ANNEX TOPOGRÀFIC 

 
 
El projecte ha estat elaborat sobre una base cartogràfica i parcel·lària, vinculada a les coordenades 

UTM, facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Rubí. Aquesta base ha estat complementada 

amb un aixecament topogràfic del carrer Grup 25 de setembre 
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ANNEX FERMS I PAVIMENTACIÓ 

 

Aquest annex descriu i justifica les característiques i la disposició de les diferents capes que composen 
l’afermat i pavimentació dels carrers objecte d’aquest projecte. 
 
Així doncs les actuacions bàsiques que es realitzaran pel que fa a ferms són: 
 
Excavació per a caixa de paviment 
Reblert de capa de base. 
Pavimentació 
 
Normativa 
 
La normativa contemplada ha estat la següent: 
 
“Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC” del MOPU (2003) 
Recomanacions en sòl urbà 
Recomanacions dels Serveis de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Ordre Circular 323/97, referenciat a “Recomanacions pel projecte d’actuacions de rehabilitació de ferms 
amb paviments bituminosos” 
“Refuerzos de firmes. Instrucción 6.3-IC” del MOPU 
 
Dimensionament 
 
A efectes de la present Instrucció es consideren tres categories d’esplanada, definides pel seu índex 
CBR mínim: 
 
E1  ..........    5 < CBR < 10 
E2  ..........  10 < CBR < 20 
E3  ..........  20 < CBR  
 
L’índex CBR es determina segons la Norma NTL-111/78, en les condicions desfavorables d’humitat i 
densitat que admeti el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
Per aquest cas es considerarà una esplanada del tipus E2 per al dimensionament de ferms i paviments 
donat que es tracta d’una zona amb trànsit existent. 
 
Zona destinada al pas de vehicles 
 
D’acord amb les premisses detallades a l’ordre de l’estudi corresponent s’ha adoptat la secció de ferm 
4124  que s’assenyala a la “Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC. Secciones de firme” de 23 de maig de 2003. 
 
A l’accés rodat a l’IES amb plataforma única es farà una nova caixa de paviment (58 cm) 
25 de tot-u artificial (capa de subbase) 
20 cm de formigó HM-20 (capa de base) 
3 cm de morter d’assentament CP M-160 
10 cm de llamborda 

 
Zona destinada al pas de vianants 
 
Donat que en aquestes zones el paviment es discontinu, s’ha optat per dissenyar un ferm rígid: 
 
Excavació de caixa de paviment (37/ 39 / 43cm) 
15 cm base tot-u artificial 
15 cm de formigó HM-20 (capa de base) 
3 cm de morter d’assentament CP M-160 
4 cm de panot  / 10 cm de llamborda 30x20 cm / 6cm de llambordí 8x8cm 
 
Els paviments a emprar en aquest projecte son: 
A les voreres davant dels edificis existents al carrer Grup vin-i-cinc de setembre, panot de 9 patilles de 
20x20x4cm, a la prolongació de les escales des del Torrent dels Alous i al nord amb l’edifici 
d’habitatges formigó fratassat de 15cm de gruix, a la zona verda llambordí de 8x8x6cm sobre sobre de 
color marfil i a la resta de la zona peatonal llamborda en color gris cendra de 20x30x10cm +15cm base 
formigó HM-20 + 15 cm subbase granular.  
 
A la vorera que dona accés al gual de vehicles de l’IES llamborda en color gris cendra de 20x30x10cm 
+20cm base formigó HM-20 + 25 cm subbase granular 
 
Els criteris de pavimentació establerts corresponen a l’aplicació de les Instruccions del MOPT, per a 
seccions de ferms, 6.1-IC i 6.2-IC. Els morters a utilitzar seran del tipus M-160. Es compactarà el 
terreny natural fins al 95% del Proctor Modificat, abans de procedir al refinat de la caixa per 
l’assentament del paviment. 
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ANNEX DE TRAÇAT 

 

Alineacions i rasants 

Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras norma 3.1-IC del 
Ministerio de Fomento,  
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i que 
són les següents: 
 
 x2  KvQ KvQ2 
y  =  -------  ;  T  =   --------  ;  d  =  -------- 
  2 Kv 2 8 
 
a les que: 
Kv = paràmetres de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
 
Traçat 

S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les alineacions en planta de 
tots els vials. 
 

 
ACORD VERTICAL CONVEX 

 

 
 

Kv  = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 

 
 

ACORD VERTICAL CONCAU 
 

 
Kv  = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i - 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 

y

x

d

T

i -  1 i -  2

Q

y

d

T

i -  1 i -  2

x

Q
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ANNEX CLAVEGUERAM 
 
 
Disseny de la xarxa 
 
El projecte contempla la prolongació del col·lector de clavegueram al passatge Marconi per recollir la nova 
xarxa de drenatge de les aigües pluvials corresponent a les escorrenties superficials. El col·lector serà 
amb tub de PE de 500mm de diàmetre interior. 
 
La xarxa de clavegueram es connecta al pou situat al final del passatge Marconi .  
Es preveuen pous de registre, disposats a distàncies inferiors a 50 m i en tots els canvis de direcció. 
 
Les característiques dels tubs, embornals i pous s’especifiquen als plànols de detalls de la xarxa de 
clavegueram. 
 
Les escomeses dels embornals es projecten amb tubs de ø 315 mm de PE, la connexió es realitzarà amb 
peces especials prefabricades (tipus Clip). 
 
S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les clavegueres a 
fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar la seva vida útil. La limitació de 
velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada per l’erosió que puguin causar les sorres o altres 
sòlids que transporti. La limitació de velocitat mínima ve determinada per la necessitat d’evitar la 
sedimentació dels sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials. Les aigües residuals i pluvials no 
han de fluir a través dels conductes a velocitats superiors a 3 m/seg. i 6,50 m/seg. a secció plena, 
respectivament. El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es 
mantinguin dins dels marges esmentats. 
 
 
Càlculs hidrològics 
 
Seguirem el "Mètode Racional" que transforma la pluja en escorrentia mitjançant la fórmula: 
 
Q = Cm x I x A 
 
Essent: 
 
Cm= coeficient d'escorrentia mitja, que correspon a la relació entre la quantitat d'aigua d'escolament a 
l'àrea ( A ) durant el temps de concentració (tc) 
 
I = intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea ( l/s x ha) que correspon al màxim xàfec 
per un període de retorn donat ( T ) i per una durada corresponent al temps de concentració ( tc) 
 
A = superfície del tram on es desitja conèixer el cabal 
 
Q= cabal d'aigües pluvials 
 
Per el càlcul de la intensitat de pluja s'ha tingut en compte la precipitació màxima diària a Rubí, segons les 
dades de l’Agència Catalana de l’Aigua per un període de retorn de 10 anys. 
 
Aplicant les fórmules de Tèmez- Pelaez  per un període de retorn de 10 anys i una duració del xàfec de 10 
minuts i tenint en comte l’àbac adjunt, s’obté: 
 
I= 180.36 mm/h  = 501 l/s x ha 

 
Cm x A=  Superfície ponderada que s’obté fent la mitja ponderada de l'àrea de cada tram i el tipus de 
terreny, vials o edificacions existents. Essent: 
 
Cv= 1 per vials 
Ce = 0,75 per edificacions 
Cv = 0,50 per zones verdes 
 
Per lo tant es considera la superfície ponderada en cada tram com el sumatori de CixAi 
 
 
Càlculs hidràulics 
 
Per tal de comprovar la capacitat dels tubs proposats són suficients per desguassar el cabal de càlcul que 
li arriba s'aplica la fórmula de Manning-Strickler 
 

 
Essent: 
El coeficient de Manning n= 0,008 corresponent a tubs de polietilè i 0,015 per tubs de formigó. 
Rh= radi hidràulic 
j= pendent en tant per ú 
S= àrea de la secció 
Q= Qsp. cabal a secció plena 
 
En el quadre adjunt es comprova la idoneïtat del dimensionat de les canonades adoptat per cada tram, 
tant en cabals com en velocitats. 
 
 
 

SjR
n

Q H  2
1

3
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ANNEX ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 
Per a la redacció i càlculs d’enllumenat públic s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor, 
tant d’enllumenat (ITC BT 09) com d’instal·lacions elèctriques. 
 
S’ha adoptat la solució més adient per a la facilitat de manteniment de les instal·lacions. 
 

L’enllumenat projectat esta format per 1 línia subministrada pel quadre de comandament existent a l’inici 
del passatge Marconi. S’afegirà una sortida independent al quadre existent per poder sectoritzar de la 
resta de punts de llum que pengen del quadre. Es preveu la legalització de la nova línia. 

Es projecta tot l’enllumenat amb làmpades LED de 3000ºK. 

A la zona peatonal es projecta l’enllumenat amb columnes troncocòniques d’acer corten de diferents 
alçades: 5 i 7 10 m amb lluminàries disposades en la part alta de la columna entre 2 i 3 projectors. La 
làmpada d’aquests projectors serà del tipus LED de 31 W.  

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i fusibles. 

El cable serà de coure amb seccions de 4 x 10 mm2 armat amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè 
reticular per una millor protecció contra la línia. Els càlculs de les seccions s’adjunten a l’annex número 
6. 

Els cables seran armats i col·locats dins de tubulars de PE de doble capa de Ø 80 mm i 4 de Ø 125 mm 
dins de dau protector de formigó en el pas sota la calçada. Es col·locaran arquetes de registre 60x60 cm 
amb tapa de fosa hidràulica C-250 en els canvis sobtats de direcció i cada 25m com a màxim en esteses 
llargues per facilitar l’estesa de cable. 
 
Les distancies entre punts de llum i els càlculs de la potencia a instal·lar es desprèn dels càlculs adjunts i 
es reflexa al plànol d’enllumenat públic.  
 

La instal·lació d’enllumenat públic haurà de lliurar-se legalitzada segons la normativa del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió vigent. 

 
En tot l’estudi s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 
 

La nova potència a instal·lar serà: 

Línia 1:  5 punts de llum de 3x31 w LED  = 465 w 

   6 punts de llum de 2x31 w LED  = 372 w 

 

Proteccions 

 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a l’inici i final de 
cada línia i al quadre de comandament, tanmateix es col·locaran piquetes de terra cada 5 punts de llum. 
Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de 
secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 
50 cm de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10  .  La unió a la columna serà mitjançant terminal a 
pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de 
defecte. 
 
A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
 
S’haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d’un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 A, 
tindrem que la resistència a terra quedarà: 
 
 24 
 R  --------- = 80   
 0,3 
Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l'anterior relació. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui inaccessible 
i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. 
 
 
Càlcul línies enllumenat públic 

 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte, entre altres, les Instruccions MI BT 
007 i MI BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petita del 3 % és a dir, inferior a 11,4 v. La secció no 
serà mai inferior a 6 mm². 
 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en vats dels 
llums. 
 
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 
 
Per als diferents càlculs a efectuar, s’utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 
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S’obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

  3. cosIn n  

Sn =  ----------------------.  In In n. cos )   per al càlcul de les seccions dels 

 . Un conductors 
 
  Pn 
In = ----------------------  per al càlcul de la intensitat 

  3. .cos n  

 
 3.cos . .n In In  

Un = ----------------------  per al càlcul de la caiguda de  
 . Sn   tensió en el tram n. 
 
Fórmules en les que: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (380 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
In = Longitud del tram en metres 
 = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  
 
 
Càlculs luminotècnics  
 
S’adjunta l’estudi luminotècnic que donen uns resultats acceptables per aquesta tipologia de vial. 



P.U. IES 25 de setembre Rubí XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

RESUM DADES

QUADRE EXISTENT

Tensió…………………...………. 380/220 V
Potencia a contractar………….. 0,837 KW
Potencia lámpada………………….…. 50/70/150 W (VSAP)

 
Quadre Linia 1 Linia 2

Longitud (m) 225,00 225,00

Poténcia (KW) 837 837

Nº de punts 11 11

Tipus lampada LED 31W

Intensitats (A) 2,56



 



P.U. Accés IES Vint-i-cinc de setembre, Rubí

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PERDUES DE TENSIÓ Línia 1

TRAM POTENCIA POTENCIA LONGITUD INTENSITAT SECCIÓ                 CAIGUDA DE TENSIÓ
CONDUCTOR PARCIAL TOTAL

W (VA) (m) (A) (mm2) (v) (v) (%)

1,11-1,10 93 167,4 3,50 0,284 10,00 0,00 0,00 0,001%
1,10-1,9 155 279 12,00 0,474 10,00 0,02 0,02 0,005%
1,9-1,8 248 446,4 12,00 0,758 10,00 0,03 0,04 0,011%
1,8-1,7 310 558 11,00 0,948 10,00 0,03 0,07 0,019%
1,7-1,6 403 725,4 6,50 1,232 10,00 0,02 0,09 0,025%
1,6-1,5 465 837 16,00 1,421 10,00 0,06 0,16 0,041%
1,5-1,4 527 948,6 10,50 1,611 10,00 0,05 0,20 0,054%
1,4-1,3 620 1116 13,00 1,895 10,00 0,07 0,27 0,072%
1,3-1,2 682 1227,6 9,00 2,085 10,00 0,05 0,32 0,085%
1,2-1,1 775 1395 6,50 2,369 10,00 0,04 0,37 0,097%

1,1-Q.C. 837 1506,6 125,00 2,558 10,00 0,88 1,25 0,329%

837 225,00 2,558 0,329%



 



 Càlculs lumínics 



 



PASSATGE MARCONI
Notas Instalación: RUBI
Cliente:
Código Proyecto: 20170113
Fecha 13/01/2017

Notas
- 6 Columnas FUL-7/10 con dos proyectores SIMON MILOS ISTANIUM  37W 3000K 350mA
Altura proyectores: 6,37m / 5,75m. Inclinación proyectores 15 grados.
.
- 5 Columnas FUL-9 con tres proyectores SIMON MILOS ISTANIUM  37W 3000K 350mA
Altura proyectores: 8,34m / 7,73m / 7,17m. Inclinación proyectores 15 grados.
.
Codigo Proyectores SIMON LIGHTING: 407-000015012. MILMXFGTF0RF_WDL_37W350IA23_1N_C1GYTECH
.
.
Resumen luminotécnico:
Iluminancia media: Emed= 24lux
Uniformidad: Emin/Emed=40%

Diseñador de Iluminación: Escofet 1886, S.A.
Dirección: Avda. Montserrat, 162. 08760 Martorell.
Tel.-Fax 93 773 71 50  -  93 773 71 51

Advertencias:

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Página 1

PASSATGE MARCONI
Escofet 1886, S.A.

20170113
Avda. Montserrat, 162. 08760 Martorell.

13/01/2017
93 773 71 50  -  93 773 71 51

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo° Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

[m] Reflexión [lux] [cd/m²]

Suelo 62.40x69.80 Plano RGB=205,153,95 R2 7.01% 24 0.53

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 60.40x67.80x0.00
Retícula Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 2.00 - Y 2.00

1.2 Cálculo Energético (Suelo)

Área 1441.47 m2
Iluminancia Media 23.78 lx
Potencia Específica 0.69 W/m2
Valor de Eficiencia Energética (VEEI) 2.91 W/(m2 * 100lx)
Eficiencia Energética 34.32 (m2*lx)/W
Potencia Total Utilizada 999.00 W

1.3 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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PASSATGE MARCONI
Escofet 1886, S.A.

20170113
Avda. Montserrat, 162. 08760 Martorell.

13/01/2017
93 773 71 50  -  93 773 71 51

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Retícula de Cálculo

Escala 1/500
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PASSATGE MARCONI
Escofet 1886, S.A.

20170113
Avda. Montserrat, 162. 08760 Martorell.
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/500
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos
Ref. Línea Nombre de la Luminaria Código Luminaria Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

(Nombre del Ensayo) (Código Ensayo) nr. nr.

A FUL LED MIL M ISTANIUM 36LED RF_37W350 MIL M ISTANIUM 36RF_ 27 LMP-A 1
(MIL M ISTANIUM 36LED GTF  RF_) (IW4824SV99)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color nr.

lm W K

LMP-A Lampara LED 37W350 W 3182 37 0 27

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria Factor Código Lámpara Flujo

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Cons. lm

A 1 X -16.13;11.43;8.34 15.0;0.0;-96.0 MIL M ISTANIUM 36RF_ 0.70 Lampara LED 37W350 W 1*3182
2 X -16.70;11.27;7.73 15.0;0.0;-141.0 0.70
3 X -17.17;11.69;7.17 15.0;0.0;-51.0 0.70
4 X -8.70;-6.99;8.34 15.0;0.0;-96.0 0.70
5 X -9.27;-7.14;7.73 15.0;0.0;-141.0 0.70
6 X -9.72;-6.71;7.17 15.0;0.0;-51.0 0.70
7 X -51.62;27.01;8.34 15.0;0.0;139.0 0.70
8 X -51.39;27.57;7.73 15.0;0.0;94.0 0.70
9 X -50.77;27.68;7.17 15.0;0.0;-176.0 0.70

10 X -45.70;37.58;6.37 15.0;0.0;165.0 0.70
11 X -45.51;37.90;5.75 15.0;0.0;-105.0 0.70
12 X -52.29;39.63;8.34 15.0;0.0;79.0 0.70
13 X -51.69;39.72;7.73 15.0;0.0;34.0 0.70
14 X -51.28;39.24;7.17 15.0;0.0;124.0 0.70
15 X -47.22;9.45;8.34 15.0;0.0;109.0 0.70
16 X -46.73;9.81;7.73 15.0;0.0;64.0 0.70
17 X -46.14;9.61;7.17 15.0;0.0;154.0 0.70
18 X -42.08;20.60;6.37 15.0;0.0;102.0 0.70
19 X -41.71;20.58;5.75 15.0;0.0;-168.0 0.70
20 X -39.52;3.91;6.37 15.0;0.0;-35.0 0.70
21 X -39.81;3.68;5.75 15.0;0.0;55.0 0.70
22 X -27.76;5.87;6.37 15.0;0.0;-35.0 0.70
23 X -28.05;5.64;5.75 15.0;0.0;55.0 0.70
24 X -17.54;-0.59;6.37 15.0;0.0;-120.0 0.70
25 X -17.79;-0.32;5.75 15.0;0.0;-30.0 0.70
26 X -15.31;-13.78;6.37 15.0;0.0;145.0 0.70
27 X -15.02;-13.56;5.75 15.0;0.0;-125.0 0.70

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

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

FUL9-1 X -16.13;11.43;8.34 15.0;0.0;-96.0 -13.91;11.20;0.00 -90 0.70 A
FUL9-2 X -16.70;11.27;7.73 15.0;0.0;-141.0 -15.40;9.66;0.00 -90 0.70 A
FUL9-3 X -17.17;11.69;7.17 15.0;0.0;-51.0 -15.68;12.90;0.00 -90 0.70 A
FUL9-4 X -8.70;-6.99;8.34 15.0;0.0;-96.0 -6.48;-7.22;0.00 -90 0.70 A
FUL9-5 X -9.27;-7.14;7.73 15.0;0.0;-141.0 -7.97;-8.75;0.00 -90 0.70 A
FUL9-6 X -9.72;-6.71;7.17 15.0;0.0;-51.0 -8.23;-5.50;0.00 -90 0.70 A

FUL9-10 X -51.62;27.01;8.34 15.0;0.0;139.0 -53.09;25.32;0.00 -90 0.70 A
FUL9-11 X -51.39;27.57;7.73 15.0;0.0;94.0 -53.46;27.43;0.00 -90 0.70 A

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Página 7

PASSATGE MARCONI
Escofet 1886, S.A.

20170113
Avda. Montserrat, 162. 08760 Martorell.

13/01/2017
93 773 71 50  -  93 773 71 51

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

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

FUL9-12 X -50.77;27.68;7.17 15.0;0.0;-176.0 -50.64;25.76;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-1 X -45.70;37.58;6.37 15.0;0.0;165.0 -46.14;35.93;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-2 X -45.51;37.90;5.75 15.0;0.0;-105.0 -44.02;37.50;0.00 -90 0.70 A
FUL9-13 X -52.29;39.63;8.34 15.0;0.0;79.0 -54.48;40.06;0.00 -90 0.70 A
FUL9-14 X -51.69;39.72;7.73 15.0;0.0;34.0 -52.85;41.44;0.00 -90 0.70 A
FUL9-15 X -51.28;39.24;7.17 15.0;0.0;124.0 -52.87;38.17;-0.00 -90 0.70 A
FUL9-16 X -47.22;9.45;8.34 15.0;0.0;109.0 -49.33;8.72;0.00 -90 0.70 A
FUL9-17 X -46.73;9.81;7.73 15.0;0.0;64.0 -48.59;10.72;0.00 -90 0.70 A
FUL9-18 X -46.14;9.61;7.17 15.0;0.0;154.0 -46.98;7.88;0.00 -90 0.70 A

FUL7-10-5 X -42.08;20.60;6.37 15.0;0.0;102.0 -43.75;20.25;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-6 X -41.71;20.58;5.75 15.0;0.0;-168.0 -41.39;19.07;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-9 X -39.52;3.91;6.37 15.0;0.0;-35.0 -38.54;5.31;0.00 -90 0.70 A

FUL7-10-10 X -39.81;3.68;5.75 15.0;0.0;55.0 -41.07;4.56;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-11 X -27.76;5.87;6.37 15.0;0.0;-35.0 -26.78;7.27;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-12 X -28.05;5.64;5.75 15.0;0.0;55.0 -29.31;6.52;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-13 X -17.54;-0.59;6.37 15.0;0.0;-120.0 -16.06;-1.44;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-14 X -17.79;-0.32;5.75 15.0;0.0;-30.0 -17.02;1.01;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-15 X -15.31;-13.78;6.37 15.0;0.0;145.0 -16.29;-15.18;0.00 -90 0.70 A
FUL7-10-16 X -15.02;-13.56;5.75 15.0;0.0;-125.0 -13.76;-14.44;0.00 -90 0.70 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:-58.80 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Escala 1/500
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26 28 29 29 29 32 30
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4.2 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo
O (x:-58.80 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

-58.85 -53.85 -48.85 -43.85 -38.85 -33.85 -28.85 -23.85 -18.85 -13.85 -8.85 -3.85 1.15
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14 18 24 34 35 31 27 21 17 13

14 16 19 22 20 16 15 19 24 30 37 36 30 24
15 19 21 24 28 27 22 22 22 21 22 19 16 20 24 29 32 35 33 27 22
19 24 27 29 32 34 31 28 25 24 26 24 21 22 24 25 27 29 31 30 26 21
24 29 30 31 33 36 36 30 24 23 26 29 27 26 24 23 24 26 29 30 26 20
27 32 30 28 29 30 30 26 22 22 25 30 31 27 21 20 20 23 28 30 26
28 31 29 27 26 25 23 21 19 19 20 23 24 21 18 17 17 19 25 29 26
26 29 29 28 27 25 22 15 16 16 16 15 14 15 18 23 26 23

19 24 28 30 31 31 28 23 14 17 20 21 19
20 24 27 30 35 37 32 25
21 25 28 31 37 38 32 27
25 28 29 31 33 31 25
29 31 31 30 30 27 21
32 32 30 29 28 25 18

28 30 28 27 27 25 21 17
26 27 25 24 24 23 19 15
25 26 26 25 24 24 20 16
25 27 27 27 27 28 25
26 28 29 29 29 32 30
28 29 29 28 26 26 27

24 30 29 24 22 19 20 23
23 28 28 22 18 16 16 19
19 24 24 21 17 15 13 13

18 19 17 14 13 10

PLAÇA SALVADOR ESPRIU

PASSATGE MARCONI

Escala 1/500 CV= 0.246
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4.3 Curvas Isolux sobre: Plano de Trabajo_1
O (x:-58.80 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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PASSATGE MARCONI

Escala 1/500
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4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre: Plano de Trabajo_1_1
O (x:-58.80 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.25 0.62

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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4.5 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo_1_1_1
O (x:-58.80 y:-1.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.27 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y
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-1.00

2.00

5.00

8.00

11.00

14.00

17.00

20.00

23.00

26.00

29.00

32.00

35.00

38.00

41.00

44.00

47.00

xy

z

14 16 19 22 20 16

15 19 21 24 28 27 22 22 22

19 24 27 29 32 34 31 28 25

24 29 30 31 33 36 36 30 24
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PLAÇA SALVADOR ESPRIU

Escala 1/300 CV= 0.209
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4.6 Diagrama de Iluminancia Spot sobre: Plano de Trabajo_1_1_1_1
O (x:-58.80 y:-1.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 10 lux 38 lux 0.40 0.27 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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4.7 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo_2
O (x:-54.34 y:-1.96 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 14 lux 37 lux 0.56 0.38 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

-54.34 -50.34 -46.34 -42.34 -38.34 -34.34 -30.34 -26.34 -22.34 -18.34 -14.34 -10.34
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19 24 27 29 32 34 31 28 25 24 26 24 21 22 24 25 27 29 31 30 26 21

24 29 30 31 33 36 36 30 24 23 26 29 27 26 24 23 24 26 29 30 26 20

27 32 30 28 29 30 30 26 22 22 25 30 31 27 21 20 20 23 28 30 26

28 31 29 27 26 25 23 21 19 19 20 23 24 21 18 17 17 19 25 29 26

26 29 29 28 27 25 22 15 16 16 16 15 14 15 18 23 26 23

19 24 28 30 31 31 28 23 14 17 20 21 19

20 24 27 30 35 37 32 25
PLAÇA SALVADOR ESPRIU

Escala 1/400 CV= 0.217
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4.8 Diagrama de Iluminancia Spot sobre: Plano de Trabajo_2_1
O (x:-54.34 y:-1.96 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 14 lux 37 lux 0.56 0.38 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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Y
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PLAÇA SALVADOR ESPRIU

Escala 1/400
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4.9 Valores de Iluminancia sobre: Plano de Trabajo_3
O (x:-26.82 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 10 lux 37 lux 0.43 0.26 0.59

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

-26.82 -24.32 -21.82 -19.32 -16.82 -14.32 -11.82 -9.32 -6.82 -4.32 -1.82 0.68
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-6.00
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-1.00
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10 12 14 16 20 24 26 29 28 22 15 11

10 13 16 18 19 22 24 29 30 24 16 12

11 16 20 21 22 24 26 28 28 22 16 11

12 17 23 27 29 29 28 27 24 20 15 10

14 18 24 34 35 31 27 21 17 13

15 19 24 30 37 36 30 24

20 24 29 32 35 33 27 22

22 24 25 27 29 31 30 26 21

26 24 23 24 26 29 30 26 20

27 21 20 20 23 28 30 26

21 18 17 17 19 25 29 26

16 15 14 15 18 23 26 23

14 17 20 21 19

Escala 1/250 CV= 0.275
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4.10 Diagrama de Iluminancia Spot sobre: Plano de Trabajo_3_1
O (x:-26.82 y:-21.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 10 lux 37 lux 0.43 0.26 0.59

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

-26.82 -24.32 -21.82 -19.32 -16.82 -14.32 -11.82 -9.32 -6.82 -4.32 -1.82 0.68
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ANEXO 1. CÁLCULO EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Estudio lumínico: Passatge Marconi. Rubí. 
 
 
1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 
 

 
 
En nuestro caso los valores son (ver apartado 1.2 del informe del estudio lumínico): 

 
 

 
 

 
 
 

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 2.1 Alumbrado vial funcional 
 

 
En la tabla anterior nos indica que cuando la iluminancia tiene un valor de 21.83 lux el valor 
mínimo de la eficiencia energética es de 18.42 (interpolando valores).  
En nuestro caso tenemos una iluminancia media de 21.83 lux y una eficiencia energética de 
32.38m2lux/W cumpliendo el valor mínimo. 
 
 
 

WP
luxE
mS

m

972
83.21
47.1441 2

Wluxm /)(38.32
972

83.2147.1441 2

28/10/2015 ESCOFET 1886, S.A. 

-2- 

(Interpolando valores) 

3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 
luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su Índice de Eficiencia Energética 
(Iε): 

R

I  

 

 
 
En nuestro caso: 
 

19.1
1.27

38.32

1.2783.21
38.32

I

luxE Rm

 

 
 

Índice de consumo energético:     
I

ICE 1   

 

 
 
En nuestro caso: 
 

 
 
 
 
 

 
Según la tabla anterior y con los valores que tenemos de índice de consumo e índice de 
eficiencia energética, tenemos una Calificación Energética A en nuestra instalación. 

19.1

84,0
19.1
1

I

ICE
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ANNEX   JARDINERIA I REG 

 

Jardineria 

Es conserva tot l’arbrat existent al jardí del pati de l’antic CEIP, així com els d’alineació al carrer Grup vint-
i-cinc de setembre, aquests arbres es protegiran amb llistons de fusta. Es preveu la retirada i aplec de la 
terra vegetal per la posterior estesa a escossells i parterres, prèvia esmena orgànica. 

No obstant la Direcció Facultativa comprovarà l’estat dels mateixos en el moment de les obres i adoptarà 
les mesures oportunes al respecte. 

Descripció de l’enjardinament 

Es projecta continuar l’arbrat d’alineació existent amb oms al passatge Marconi i amb acers al carrer Grup 
vint-i-cinc de setembre, cada 6 i 7 m respectivament.  

Al passatge sense nom es plantarà arbrat d’alineació amb liquidàmbars cada 7 m.  

A la resta de la zona peatonal, es preveu la plantació de xicarandes i tipuanes a la zona del jardinet de 
l’antic CEIP i formant grupets davant del nou accés a l’institut amb braquiquítons i mimoses. 

Es projecten parterres lineals a la zona del jardí a base de gramínies. 

Operacions de manteniment exemplars: 

Poda: 

És essencial usar en cada cas la tècnica de poda adequada, ja que una operació incorrecta pot causar 
danys que romandran a l’arbre durant la resta de la seva vida, comprometent-ne l’estructura i salut i 
convertint-lo en un arbre perillós. 

S’ha de tenir una especial cura de no produir ferides al tronc i brancatge que puguin constituir un possible 
focus d’entrada de patògens. 

Tall de poda i eliminació de branques:  

Com a regla general s’ha de considerar que els talls de menor diàmetre són més fàcils de tancar i per tant 
causen menys danys a l’arbre que els grans. 

Els talls han de ser sempre nets, sense provocar esqueixaments, per la qual cosa s’han d’usar les eines 
de tall adequades, en bon estat i ben afilades i desinfectades. 

En cas de branques de cert pes s’ha de seguir la regla dels tres talls, abans del tall definitiu s’han de fer 
primer dos talls de descàrrega. El primer tall s’ha de situar a uns 30-45 cm del coll de la branca i no ha de 
ser gaire profund per tal de no bloquejar el xerrac (aproximadament un 30% del diàmetre de la branca). 
Mitjançant el segon tall, situat un xic més cap a l’exterior, la branca es trencarà i caurà. Amb el tercer tall, 
realitzat tal i com s’especifica en l’apartat següent s’eliminarà el monyó resultant sense perill 
d’esqueixament. 

El tall de branques laterals s’ha de realitzar sense malmetre els límits externs del coll de la branca, 
respectant l’arruga de l’escorça i l’engruiximent de la branca. No hi ha un angle de tall preestablert, ja que 
depèn de cada cas particular. En el tall s’han de deixar sempre intactes els coll de la branca i l’arruga de 
l’escorça, ja que són l’origen del llavi de tancament de ferida. 

L’objectiu del tall correcte és que el llavi es formi de manera adequada i hi hagi un tancament ràpid, per tal 
de minimitzar la formació de podridures internes. 

En la poda de reducció, en la qual es talla una branca deixant-ne una de lateral o tira-saba, la línia 
correcta de tall és la bisectriu de l’angle format per l’arruga de l’escorça i la línia imaginària perpendicular 
a l’eix de la branca eliminada. El diàmetre de la banca que roman ha de tenir com a mínim un terç del 
diàmetre de la guia eliminada. 

És aconsellable de no superar el 25% del fullatge eliminat. 

Els arbres més joves toleren més severitat en la poda que els arbres adults. 

Un arbre tanca més fàcilment una sèrie de petites ferides que una ferida més gran. Cap branca ha de ser 
podada sense cap motiu, qualsevol poda implica una minva de la salut de l’arbre. 

La poda de branques mortes, dèbils o afectades pot ser duta a terme en qualsevol època de l’any. La 
poda de branques sanes serà duta a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica. 

Tipus de poda: 

- Poda de formació: És fonamental realitzar una adequada poda de formació dels arbres joves per evitar 
haver de realitzar més tard grans talls que no es podran tancar. 

S’ha de mantenir una única tija dominant, la qual no ha de ser tallada i s’han d’eliminar o reduir les 
branques secundàries que competeixin amb la guia. 

Si la guia s’ha trencat es constituirà una nova guia a partir d’una branca lateral vigorosa. 

Es convenient deixar algunes branques laterals correctament formades. Aquestes branques laterals 
temporals ajuden a protegir el tronc del sol i de lesions. 

La formació de l’estructura s’ha de realitzar quan l’arbre és jove per tal d’establir un tronc fort i amb les 
branques estructurals suficientment robustes, orientades cap a l’exterior. 

La regla general per a l’espaiament vertical de les branques estructurals és mantenir una distància 
adequada entre branques consecutives. 

- Poda de sanejament o neteja: Consisteix en l’eliminació selectiva de les següents parts: branques 
mortes, clivellades, trencades o moribundes, malaltes, dèbils o poc vigoroses, mal orientades o que 
competeixen per un mateix espai, amb codominància, encreuades o rebrots. 

Aquesta poda pot reduir la infestació de plagues d’insectes i la infecció de malalties. 
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- Poda d’aclarida: Consisteix en l’eliminació de branques per aconseguir reduir la densitat i/o pes de la 
capçada, fer augmentar la penetració de la llum i l’aire a l’interior de la capçada, fer que l’arbre ofereixi 
menys resistència al vent, o potenciar brotades internes més equilibrades. És aconsellable fer aquesta 
poda per la part més alta de la capçada. 

Operacions en el sòl 

Escarificació: Quan a la superfície del sòl s’ha format una crosta, és convenient trencar-la per afavorir la 
aireació i la penetració de l’aigua i dels adobs al sòl. S’ha de realitzar de forma manual, amb una aixada. 
La fondària ha de ser en general de 3 a 7 cm. 

Descompactació del sòl: Es pot realitzar mitjançant una injecció d’aire o aigua a pressió. 

Aeració vertical: Es practiquen forats al voltant de l’arbre, mitjançant una perforadora. Els forats han de 
tenir un gruix d’una 5-10 cm i una profunditat d’uns 30-50 cm i han d’estar distanciats entre ells 0.5-2 m i 
s’han de reblir de grava o material poròs. 

Substitució parcial del sòl: Per a sòls compactats, salinitzats o contaminats, es pot considerar la 
substitució d’una part del sòl per terres de bona condició agronòmica. Aquesta substitució pot ser 
superficial o bé profunda, sense afectar les arrels. S’obren unes rases que no s’han d’apropar a menys de 
0.5-1 m de la base del tronc, i la profunditat del sòl substituït acostuma a ser d’uns 30-40 cm. 

Fertilització: S’ha de realitzar un anàlisi del sòl per determinar la textura (compactació i aireació), el PH, 
els nutrients, la salinitat i els carbonats. En cas de que es calgui fertilitzar, és preferible fer-lo amb adobs 
orgànics o amb adobs químics d’alliberament lent o controlat. Si s’utilitzen adobs d’alliberació lenta, és 
suficient amb una o dues aportacions anuals, si s’adoba amb fertilitzants químics solubles, cal fer 
aplicacions a petites dosis més sovint. 

Encoixinament: Es convenient recobrir la major superfície possible del sòl al voltant del tronc amb una 
capa d’encoixinat compactat d’un gruix d’una 5-10 cm. 

Desherbatge: S’ha de realitzar preferentment amb mitjans manuals o amb desbrossadora, procurant no 
fer malbé les bases dels troncs. 

Tractaments fitosanitaris 

Els mètodes de tractaments de plagues i malalties es poden classificar en mètodes preventius, aplicats 
quan es preveuen infestacions de plagues o infeccions de malalties per tal d’evitar-ne l’aparició, i en 
mètodes curatius o terapèutics, aplicats un cop aquestes han aparegut. 

Tractaments de ferides 

No es recomanable usar pintures o màstics cicatritzants, ja que el seu ús pot potenciar el 
desenvolupament de podridures. En aquests casos és preferible usar fungicides-bactericides 
convencionals. 

Neteja 

És aconsellable l’eliminació de les plantes enfiladisses que creixin incontroladament sobre el tronc dels 
arbres. D’altra banda, s’ha de procedir a retirar elements estranys del tronc i de l’escossell i netejar 
l’escocell de la brossa que hi pugui haver. 

Reg 

S’ha de tenir cura amb el reg, sobretot als mesos de més sequera. La dosis del primer reg s’ha de 
sobredimensionar dos vegades.  

Núm. Regs gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 
1er any   2 4 4 5 6 5 4 2   
2n any   1 3 3 4 5 4 3 1   
3er any   1 2 2 3 4 3 2 1   

Dosi orientativa de reg: 

Perímetre de tronc (cm) Dosi de reg (l) 
30 300-400 
40 350-450 
50 400-500 
60 500-600 
70 600-700 
80 700-800 
90 800-900 

100 900-1000 

La freqüència i la dosis varien en funció de les condicions climatològiques, l’espècie, el tipus de sòl, el 
drenatge, la situació i l’orientació. 

Característiques dels arbres i plantació 

Arbrat 

 Liquidambar styraciflua, perímetre 18/20 cm 

 Acer negundo, perímetre 18/20 cm 

 Ulmus pumila, perímetre 18/20 cm 

 Jacaranda mimosifolia, perímetre 18/20 cm 

 Acacia dealbata, perímetre 18/20 cm 

 Brachychiton populneus, perímetre 18/20 cm 

 Tipuana tipu, perímetre 18/20 cm 

Gramínies 

 Linum narbonense, en contenidor de 1.5L, 10 ut/m2. 

 Lygeum spartum, en contenidor de 1L, 10 ut/m2. 

 Ammophila arenaria, en contenidor de 5L, 5 ut/m2. 

Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. 
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Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d’estar 
formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. Els arbres de port 
més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. 

Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, si no s’especifica el 
contrari,  totalment vestits de branques des de la base. 

Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant les terres de 
mala qualitat i reomplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en matèria 
orgànica i exemptes d’elements grollers.  

El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament inclòs en el 
projecte. 

La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. per sobre 
del coll de la planta, mai més amunt. 

Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el material de 
fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 

Preparació de les terres 

Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació exterior a la zona de 
projecte. 

La quantitat serà de 0.5 m3 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m3,, com a mínim, per a superfícies 
a sembrar i plantar d’arbustiva. 

En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 12-12-12-
17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 40 gr./m2 per a vivaces i entapissats. 

Manteniment 

 gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 
desherbats   1 1 1 1  1 1 1 1  

adobat   1          
tract.fitosanit. tota la temporada segons necessitats 
reposicions tota la temporada segons necessitats 
control reg tota la temporada segons necessitats 

poda tota la temporada segons necessitats 
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Xarxa de reg 

L’arbrat a plantar, anirà regat amb un sistema de reg automàtic per degoteig. 

La nova xarxa de reg es connectarà a la xarxa d’aigua potable al carrer Grup vint-i-cinc de setembre. 
L’escomesa a contractar serà de 3,2 m3/h, que permet un consum de 3.200l/h amb un ramal D30 dintre 
d’un pericó de 120x80x80 cm. 

Després del pericó comptador es col·loca una vàlvula de comporta de 1 ½” i un filtre de molla 
desmuntable que es connectarà als by-pass sectorials.  

Es faran dos sectors de reg, per a cada sector es durà a terme un by-pass sectorial dintre d’un mateix 
pericó de 60x60x90cm. Cada by-pass sectorial consistirà en una vàlvula de bola de 1”, regulador de 
pressió de 1” i electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern per una 
pressió de 10kg/cm2 connectada al programador. 

S’instal·larà un programador electrònic autònom tipus T-BOSS per 2 estacions amb consola de 
programació tipus T-BOSS. 

Es procurarà fer el traçat de la xarxa per parterres i paviments tous, aquells trams de xarxa que discorri 
per zones amb paviment dur es protegiran amb tubulars rígides de doble diàmetre interior que el de les 
canonades que hi discorrin. 

El dimensionat de les canonades s’ha efectuat a partir del càlcul de les pèrdues de càrrega mitjançant la 
fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE amb aigua a 10ºC): 

 h= (0.00099/D4.75).L.Q1.75.1.2. F 

L - longitud en m 

Q - cabal en m3/seg. 

D - diàmetre interior de la canonada en m 

F - factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i difusors com goteig) 

Xarxa secundària 

La xarxa secundària correspon al tram de canonades entre les electrovàlvules de sectorizació i els 
elements de distribució d’aigua. Hi haurà un tipus de xarxa secundària en funció del tipus de reg. 

 Reg per degoteig parterres  Xarxa secundària PE 40 i 32mm. Ø 10 atm. alta densitat. 

 Reg per degoteig anelles   Xarxa secundària PE 32mm. Ø 10 atm. alta densitat. 

Elements de reg 

El reg per degoteig de l’arbrat es farà amb anells de reg, aquests anells aniran oberts amb degotadors 
integrats cada 50 cm 4 ut. de 2,3 l/h. P.E 17 mm Ø auto-compensant i protegit amb tub DREN 50 mm Ø 
per evitar-ne el tamponament. 

El reg per degoteig dels parterres es farà amb una xarxa amb degotadors integrats cada 50 cm de 2.3 l/h 
en un tub de P.E. 17 mm. Ø. 

Es farà el traçat de les canonades per les zones enjardinades, en cas de passar sota voreres es 
protegiran les conduccions amb tubulars rígides de doble Ø interior i en els passos de calçada es 
protegiran amb formigó HM-20 fins 5 cm sobre la generatriu superior. Les rases seran de 30 cm d’ample i 
40 de fondària i de 60 d’ample i 60 fins la cota superior del tub als passos de calçada. Les rases es 
rebliran amb sauló en tongades de 20 cm compactades al 95% del P.M. 
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ANNEX PLA DE TREBALLS 

 
 
 

PROGRAMACIÓ D'OBRES 

ACTIVITATS SETMANES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 
                

CLAVEGUERAM 
                

FORMIGONS 
                

PAVIMENTACIÓ 
                

ENLLUMENAT PÚBLIC 
                

EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ 
                

SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

 

Annex. Seguretat i Salut 

Memòria 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les  instal·lacions preceptives Salut i 
benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Descripció de l'obra i situació 

Es tracta de la pavimentació de les voreres que seran el nou accés a l’Intitut d’Ensenyament 
Secundari Torrent dels Alous  entre la plaça Salvador Espriu i el passatge Marconi a Rubí. 
 
L'obra consisteix en enderrocs, moviment de terres, pavimentació, clavegueram, enllumenat i 
enjardinament. 
 
Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

El pressupost d’execució material de la  Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de 
5.414,62 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS CATORZE euros amb SEIXANTA-DOS cèntims.) 
 
El termini d'execució és de  16 setmanes. 
 
Es preveu un màxim de 9 persones treballant a l'obra. 
 
Unitats constructives que composen l'obra 

Enderrocs 
Pavimentació (subbase, aglomerat, vorades, etc.) 
Senyalització horitzontal i vertical 
 
Riscs 

Als enderrocs 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes a diferent nivell 
Esllavissaments 
Pols 
Soroll 

Irrupció d’aigua 
 
A la pavimentació 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles  
Col·lisions i bolcades  
Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
Per la utilització de productes bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 
 
Als acabaments i senyalització 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes d'alçada 
Caigudes d'objectes 
Talls i cops 
 
Riscs elèctrics 

Interferències amb línies d'alta tensió 
Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a 
l'obra. 
 
Risc d'incendi 

Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
Risc de danys a tercers 

Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, fonamentalment per a 
circulació de vehicles.  
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres com 
d'altres materials, per carreteres públiques. 
El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la circulació de 
persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, 
especialment en dies festius. 
 
Prevenció de risc professional 

Proteccions individuals 

Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
Guants d'ús general 
Guants de soldador 



 
 

      Urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous  entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi  Gener 2017       

 
 
Guants aïllants de l'electricitat 
Botes d'aigua 
Botes de seguretat de lona 
Botes de seguretat de cuir 
Botes aïllants de l'electricitat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes i antipols 
Pantalla de soldador 
Caretes antipols 
Protectors auditius 
Cinturó de seguretat de subjecció 
Roba reflectant 
 
Proteccions col·lectives 

Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
Tanques de limitació i protecció 
Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Cinta de balisament 
Límits de desplaçament de vehicles 
Balisament lluminós 
Extintors 
Interruptors diferencials 
Preses de terra 
Regs 
 
Formació  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs 
que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 
 
Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit). 
Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de Seguretat 
i Salut en el Treball. 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es 
repetirà en el període d'un any. 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i 
efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible 
accidentats als Centres d'assistència. 
 
Danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i 
camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments.    
Instal·lacions Salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové 
de la xarxa d'abastament de la població. 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un 
contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 
 
Pla de seguretat i Salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució.     
 
Aquest Pla ha de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres, així 
com totes les ampliacions i modificacions que es produeixin durant l’execució de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa 
 
 

Castellar del Vallès, gener de 2017 

 

 

 

Gemma Reguart i Querol 
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Plec de condicions de seguretat i salut 

Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
Estatut dels Treballadors 
Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52) 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 
Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías 
profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 
7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de 
terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 
28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de 
julio de 1973. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la 
construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de 
diciembre de 1987. 
Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 1995. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 
1997. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 4 de junio de 1998. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 
del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de 
diciembre de 1992. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y 
las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i 
obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 
84/1990 de 19 de gener). 
Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener). 
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I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 

Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 
l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol 
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència 
que calguin. 
 

Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

 senyals normalitzades de trànsit 
 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
 fita de senyalització 
 cordó de balisament reflectant 
 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
 detector d’instal·lacions soterrades 
 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 
 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 

 

MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 
 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 

Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 
obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i 
de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 

Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els 
utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran 
les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol 
risc. 
 

Riscos i mesures de protecció 

Riscos 

 despreniments 
 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 atropellaments  per màquines o vehicles 
 atrapaments i atrapaments per màquines 
 explosions 
 talls i cops 
 soroll 
 vibracions 
 projecció de partícules als ulls 
 pols i gasos 
 interferències amb línies elèctriques en tensió 
 caiguda d’objectes i materials  
 ferides punxants als peus i les mans 
 esquitxos de formigó als ulls 
 dermatosi per ciment 
 erosions i contusions en manipulació 
 electrocucions 
 topades i bolcades 
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 per utilització de productes bituminosos 
 cremades 
 radiacions de soldadures 
 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 

produeixen electricitat a l’obra  
 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 

 
Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per 
a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 

Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 
(MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui 
la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 
qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec 
del contractista. 
 

Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 

 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb 
la seva funció protectora. 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força 
de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord 
amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 

 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 

 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el 
risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 

 
Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 
caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball.  
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Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el 
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article 
núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 

 President: el cap d’obra o persona que designi  
 Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari:  un administratiu de l’obra 
 Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          

 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè 
de seguretat i higiene. 
 
Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 
mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest Pla ha de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres, així com 
totes les ampliacions i modificacions que es produeixin durant l’execució de l’obra. 
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ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Introducció i objectius 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’ajuntament de Rubí 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.  
 

Definició de conceptes. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, 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 altre 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 necessaris 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 altre 
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 
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treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
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. 
 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
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 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen  substàncies perilloses. 
17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   
contaminats per aquestes. 
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER. 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 
els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
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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. 
 
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. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en 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 en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració 
de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 

Les caselles en color grog  són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 
 

Capítol ENDERROCS  PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

  Volum (m³) 
Volum 

(m³) 

Volum 

(m³) 

Volum 

(m³) 

Volum 

(m³) 
Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS --- --- -- --- --- -- --- 

 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol 

ENDERROCS I 

MOVIMENT DE 

TERRES 

TERRES INERTS TERRES VEGETALS 

TERRES 

CONTAMINADES 

(residu especial) 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol 
MOVIMENT DE 

TERRES 
--- --- 

 

--- 

 

Taula 2:  Format de taula per estimar el volum terres sobrants. 
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Volum de residus generats en obra 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 
obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 
 
La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 
subcapítol. 
 
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia 
de residu per aquell subcapítol. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
 
Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Taula 3: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra. 

 

Capítol MOVIMENTS DE TERRES

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 16.056,63 0,0006 9,63 0,0001 1,61 0,0028 44,96 0,0002 3,21 0,00004 0,64 0,0015 24,08

Subtotal 16.056,63 9,63 1,61 44,96 3,21 0,64 24,08

Capítol PAVIMENTACIÓ

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PAVIMENTACIÓ 84.392,60 _ _ _ _ 0,0003 25,32 _ _ 0,00004 3,38 _ _

Subtotal 84.392,60 25,32 3,38

Capítol CLAVEGUERAM

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol CLAVEGUERAM 19.257,83 0,0002 3,85 _ _ 0,0002 3,85 _ _ 0,00004 0,77 _ _

Subtotal 19.257,83 3,85 3,85 0,77

Capítol ENLLUMENAT PÚBLIC

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 37.877,77 _ _ _ _ 0,0001 3,79 _ _ 0,00004 1,52 _ _

Subtotal 37.877,77 3,79 1,52

Capítol REG

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol REG 12.338,07 0,0005 6,17 _ _ 0,0005 6,17 _ _ 0,00004 0,49 _ _

Subtotal 12.338,07 6,17 6,17 0,49

Capítol ENJARDINAMENT

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PLANTACIÓ 18.606,26 0,0005 9,30 0,0002 3,72 0,0003 5,58 0,0001 0,00004 0,74 0,0007

Subtotal 18.606,26 9,30 3,72 5,58 0,74

Capítol MOBILIARI URBÀ

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 8.892,62 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,36 _ _

Subtotal 8.892,62 0,36

Capítol SEGURETAT I SALUT

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 5.414,62 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,22 _ _

Subtotal 5.414,62 0,22

TOTALS

Fc Volum (m³)

TOTALS 202.836,40 0,00004 8,11

RESIDUS ESPECIALS

FUSTA

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

FUSTA

FUSTA

PLÀSTIC

FUSTA

PLÀSTIC

RUNA

RESTES VEGETALSPAPER I CARTRÓPLÀSTIC FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ

RUNA

FERRALLA

FERRALLA

RUNA

RUNA

RESTES VEGETALS

FERRALLA

RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

RESTES VEGETALS

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

 

 



 
 

   Projecte d’urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous    entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi. Rubí    Gener 2017 
 

Vies de gestió de residus 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
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 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
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. 
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
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 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados. 
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 
Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 
es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 
seu recorregut. 
 
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
 
Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 
el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
 
Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor 
o posseïdor del residu. 
 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 
contenen. 
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 
maquinaria i equips. 
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 

 
PUIGFEL, SA 
Codi de gestor E-815.03 
Operacions autoritzades Runes 
Adreça física POL.IND. CAN CANYADELL Urbanització Can Pi de la Sera RUBÍ 
Adreça correspondència Ctra. Cerdanyola a Sant Cugat KM 3 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
Telèfon 93 586 46 44 
E-mail  
 
MORGAR RECUPERACIONES, SA 
Codi de gestor E-107.95 
Operacions autoritzades V14 
Adreça física POL. IND. COVA SOLERA AV. CAN SUCARRATS, 112 

RUBÍ 
Adreça de correspondència POL. IND. COVA SOLERA AV. CAN SUCARRATS, 112 

RUBÍ 
Telèfon 93 322 29 68 
 
 GRUPO FSM VERTISPANIA, SL 
Codi de gestor E-477.98 
Operacions autoritzades T11 / T12 
Adreça física MASIA "CAN CARRERES",CTR.ULLASTRELL, S/N (08191) 

RUBÍ  
Adreça de correspondència AV. CAN FONTANALS, S/N  (08190) SANT CUGAT DEL 

VALLÈS 
Telèfon 93 8044258 
 
GRUPO FSM VERTISPANIA, SL 
Codi de gestor E-745.00 
Operacions autoritzades V11 / V12 / V13 / V41 / V55 
Adreça física CTRA DE LES MAIOLES S/N 08711 ÒDENA 
Adreça de correspondència CTRA DE LES MAIOLES S/N 08711 ÒDENA 
Telèfon 93 675 41 11 
 
TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE GRUPO F.SÁNCHEZ, S.L. 
Codi de gestor E-538.98 
Operacions autoritzades V15 
Adreça física CTRA. D'ULLASTRELL,S/N,FCA.CAN CARRERES (08191) 

RUBÍ  
Adreça de correspondència APARTAT DE CORREUS 276  (08190) SANT CUGAT DEL 

VALLÈS 
Telèfon 93 588 25 72 
 
PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A. 
Codi de gestor E-01.89 
Operacions autoritzades T62 / V11 / V12 / V13 / V14 / V 15 / V 41 / V 71 
Adreça física PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A. 
Adreça de correspondència C/ RECTOR CENTENA, 45  (08208) SABADELL  
Telèfon 93 745 18 00 
 

 



Document I. Memòria i Annexes 

Annex 12.Control de qualitat 
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ANNEX CONTROL DE QUALITAT 

 
PLEC CONTROL DE QUALITAT 
 
TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 

 PLEC DE CONTROL DE QUALITAT  
 
 
Introducció: Organització del plec. 
 
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà 
s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció 
d’execució) davant de cada circumstància. 
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organització de la informació 
més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o 
capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí 
(nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat 
la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 
d’acceptació o rebuig.  
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 
 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 
l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

 
 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 

aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, 
correspon al control de les partides d’obra). 

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
1. Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la 
normativa o procediment concret. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest 
apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les 
especificacions exigides. 
 



 
 

      Urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous  entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi  Maig 2016     

 
ÀMBIT: 0505 SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 
 
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 
 
 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al 
plec, cada 2500 m3: 

 
 Resistivitat elèctrica 
 Contingut de ió clor (Cl-) 
 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
 Determinació del Ph d’un sòl 

 
 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 

referència al control de compactació. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
 
Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
 
Terres tolerables: 
 
Contingut de pedres de D > 15 cm  ........................................................................................ <= 25% en pes 
S'han de complir una de les següents condicions: 
     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................................................... < 40 
     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................................................... < 65 
         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) ............................................................. > (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................................................  1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................................................... > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .............................................................................................. < 2% 
 
Terres adequades: 
 
Elements de mida superior a 10 cm  ......................................................................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................................................. < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .................................................................................................................... < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................................................  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................................................... > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ...................................................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .............................................................................................. < 1% 
 
Terres seleccionades: 
 
Elements de mida superior a 8 cm  ........................................................................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................................................. < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .................................................................................................................... < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ................................................................................................. < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) ................................................................................ > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .......................................................................... Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................................................. Nul 
 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
 
Característiques addicionals: 
 

Estreps: 
 
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 
 
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
 
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria 
per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% 
i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior 
a 25º. 
 
Diàmetre màxim  ............................................................................................................. <= 250 mm 
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  ..........................  5000 m x Ohms 
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x 
Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si es compleixen les 
condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-)  ..................................................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                         ......................................................... < 500 p.p.m. (obres inundables) 
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  ............................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                                               .................................... < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph  .................................................................................................................................. entre 5 i 10 
 
 
Reblerts de falsos túnels: 
 
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material 
seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia. 
Cal que el material tingui característiques uniformes. 

    
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
 
4.   Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la 

placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
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 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control 
de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
3.  Especificacions 
 
Condicions generals: 
 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les 
instruccions de la D.O. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
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. 
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. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels resultats 
dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
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, calç 
viva o d'altres procediments adients. 
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. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega 
(DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
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. 
 
Gruix de les tongades  ......................................................................................................................<= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Planor  ................................................................................................................................ ± 20 mm/3 m 
- Nivells  ....................................................................................................................................... ± 30 mm 

 
Estreps i murs: 
 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural davant 
el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 
 - En estreps ............................................................................................................................  100% PM 
 - en la resta de casos  ...............................................................................................................  95% PM 

 
 Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

 
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i 
aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en 
aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 

 
Fals túnel: 
 
No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i no hagin passat 28 
dies des del formigonament. 
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a omplir. 
 
Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació  ....................................................................................................................  95% del PM 
- Pes a cada eix de la maquinària  ..................................................................................................... < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 
- Pes a cada eix de la maquinària  ................................................................................................... < 20 t 

 
Rases i Fonaments: 
 
Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica  ......................................................................................................  98%  del PM 
Altres casos .............................................................................................................................  95 % del PM 
 
4.   Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: 0561 TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m3 o cada 2 

dies si el volum executat és menor. 
 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 
 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum 

executat és menor. 
 
 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 

referència al control de compactació. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
3.  Especificacions 
 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents de 
graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 7-
050). 
 
Coeficient de neteja (NLT-172) ................................................................................................................. > 2 
 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més cares 
de fractura. 
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 
següents: 
 

       Tamisatge ponderal acumulat (%) 
Tamís UNE    
 (7-050)        ZN(50)    ZN(40)    ZN(25)    ZN(20)   
 ZNA 
  
    50             100         ---          ---           ---         100 
    40           80-95       100         ---           ---           --- 
    25           50-90     75-95        100           ---      60-100 
    20               ---      60-85     80-100       100          --- 
    10           40-70     45-75     50-80     70-100    40-85 
     5           25-50     30-55     35-65     50-85     30-70 
     2           15-35     20-40     25-50     30-60     15-50 
400 micres        6-22        6-25        8-30     10-35        8-
35 
 80 micres         0-10        0-12        0-12        0-
15        0-18 

 
El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 

 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
 - Fus ZNA  .......................................................................................................................................... < 50 
 - Resta de fusos  ................................................................................................................................ < 40 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Fus ZNA  .......................................................................................................................................... > 25 
 - Resta de fusos  ................................................................................................................................ > 30 
 
CBR (NLT-111) (97% PM) ....................................................................................................................... > 20 
 
Plasticitat: 
 - Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge d’enderrocs  ......................................... No plàstic 

- Resta de trànsits: 
 - Límit líquid (NLT-105)  ................................................................................................................ < 25 
 - Index de plasticitat (NLT-106)  ...................................................................................................... < 6 
 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
 - Inflamen (NLT-111) ......................................................................................................................... < 2% 
 - Contingut de materials petris ....................................................................................................... >= 95% 
 - Contingut de restes d'asfalt ................................................................................................. < 1% en pes 
 - Contingut de fusta ............................................................................................................ < 0,5% en pes 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de 
treball. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  
 
 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual 

de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de 

la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 

dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % 
amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
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3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i 
forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. 
La D.O. decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
 
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. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 
cm 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-
se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.O. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 
 
Compactació............................................................................................................................... >= 100% PM 
 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
 Esplanada (trànsit T0-T1) ................................................................................................... >= 60 MPa 
 Esplanada (trànsit T2-T3) ................................................................................................... >= 40 MPa 
 Esplanada (trànsit T4-vorals) ............................................................................................. >= 25 MPa 
 Subbase (trànsit T0-T1) ................................................................................................... >= 100 MPa 
 Subbase (trànsit T2-T3) ..................................................................................................... >= 80 MPa 
 Subbase (trànsit T4-vorals) ................................................................................................ >= 40 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig de rasants  ....................................................................................................................... + 0 
                                              ............................................................................................ - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
 Trànsit T0, T1 i T2 ....................................................................................................... ± 20 mm 
 Trànsit T3 i T4 ............................................................................................................. ± 30 mm 

 
- Planor  ................................................................................................................................ ± 10 mm/3 m 

 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la D.O. 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del 
plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut 
circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la D.O. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que 
es produeix segregació o contaminació del material. 
 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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ÀMBIT: 1075 EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge. 
 
 Recepció del certificat de qualitat del material 
 
 Assaigs: 
 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material rebut, i cada 30 t si arriba 
més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 
 

- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de les Obres podrà determinar 
l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

 
En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums indicats, es realitzaran els 
següents assaigs: 
 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 
1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 
2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 
1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 

 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si procedeix, en el cas del reg 
d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la norma NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament 
abans de ser utilitzat l’àrid. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 
 
A la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per un laboratori acreditat, on 
s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec. 
 
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
No ha de ser inflamable. 
Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. 
 
 
 Designació de la emulsió = EAL-1 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  .......................................................................................<= 100 s 
Càrrega de les partícules  ................................................................................................................. negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................................................. <= 45% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) ................................................................................... <= 8% 
Betum asfàltic residual (NLT-139)  ..................................................................................................... >= 55% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  ........................................................................................... <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142)  ...................................................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ............................................................................. 130-200 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  .......................................................................................>= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  ......................................................................................... >= 97,5% 
 

 
 Designació de la emulsió = ECI 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  ........................................................................................ <= 50 s 
Càrrega de les partícules  ................................................................................................................... positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................................................. <= 50% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139)  ........................................................................... <= 10-20% 
Betum asfàltic residual (NLT-139)  ...................................................................................................... >= 40% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  .......................................................................................... <= 10% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142)  ...................................................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ................................................................................. 20-30 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  ....................................................................................... >= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  .......................................................................................... >= 97,5% 
 
 
 Designació de la emulsió = ECR-1 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  ........................................................................................ <= 50 s 
Càrrega de les partícules  ................................................................................................................... positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................................................. <= 43% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139)  ................................................................................... <= 5% 
Betum asfàltic residual (NLT-139)  ...................................................................................................... >= 57% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  ............................................................................................ <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142)  ...................................................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ............................................................................... 13 - 20 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  ....................................................................................... >= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  .......................................................................................... >= 97,5% 
 
 Àrid de cobertura: 
 
L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, 
exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions : 
 
 - Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106) ..................................................................................................... Nul·la 
 - Coeficient de neteja (NLT-172)  ....................................................................................................... <= 2 
 - Equivalent de sorra (NLT-113)  ...................................................................................................... >= 40 
 - % material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139)  .................................................................. 100 % 
 
En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 
 
 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat. 
 
 Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 
 
 Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
 
 Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
 
 Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre 

la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la 
D.O.. 

 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 
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3.  Especificacions 
 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentació Tècnica. Ha de ser neta i sense 
material engrunat, complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un 
excés d'humitat. 
 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura i dotació 
corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment 
la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant 
transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de 
marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 
 
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. 
 
 En el cas de reg d’emprimació: 
 
S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 
 
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan 
s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l’excés de lligant 
o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
 
 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat 
<= 30 km/h. 
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2. 
 
 En el cas de reg d’adherència: 
 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser de 600 g/m2. 
Si el  reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i la velocitat del equip, ajustant-
se a les deduïdes del tram de prova. 
 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. 
 
La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval: 
 
    Dotació patró ±  10% 
 
L’equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% 
transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents modificacions 
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ÀMBIT: 2013 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 

realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 
 
 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 

provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

 
 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig de la 

fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 
 
 Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En particular, es 

controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat). 
 
 En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DO. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i 

dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a 
compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es 
controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 
N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, 
quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden 
augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades. 

 
 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE. 
 
 
3.  Especificacions 
 
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 i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 
1011. 
 

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. 
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 de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
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 tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de 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 grandaria màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................................................................>= 0,65 x resistència a 28 dies 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa ...................................................................................... Ciments comuns (UNE 80-301) 
  ................................................................................................. Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-
303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
 
Classe del ciment ................................................................................................................................ >= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................................................... >= 200 kg/m3 

- 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, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 
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 
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L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- En massa amb armadura de fissuració ............................................................. <= 0,4% pes del ciment 
- En massa sense armadura de fissuració: ................................................................... No hi ha restricció 
 

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ......................................................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova ..................................................................................................... ± 1 cm 

     - Consistència fluida ................................................................................................................... ± 2 cm 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
  
 La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor exigit 

al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en 
obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions 
indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 

 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 

 
 Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 sèries 

(xi), ordenats de forma que 
 
        x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 
 

verifiquen:      x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a 
obtenir assaigs característics acceptables. 

 
 No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
 L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval 

estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 
l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

 
 El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la norma 

EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
 

 fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
 
 fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 
 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
 
 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 
 
 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
 
 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 
 

 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de ser 
aprovat per la D.O. 
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bona 
col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 
 Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 
Per a cada unitat hi ha de constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 
 Característiques dels mitjans mecànics. 
 Personal. 
 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
 Seqüència d'ompliment dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o 

d'altres). 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 Sistema de curat del formigó. 

 
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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat 
la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
 
Abocament amb bomba: 
 

La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas 
d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.O. pot refusar el camió amb aquest defecte o 
bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.O. ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
Abocament des de 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 formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha 
de vibrar enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 

 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la D.O. 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 vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la D.O. 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la D.O. 
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 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element 
amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, 
sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
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. 
 
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. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.O. 
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. 
 
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DO no 
determini altres més restrictives. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: 3511 PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES) 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
Fórmula de treball. 
 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 dosificacions diferents de 
betum: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 
1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i  percentatge de 
buits de la mescla (NLT-168). 
1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

 1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i intermitja). 
 
Control de fabricació. 
 
 Inspecció a la planta de fabricació. 
 
 Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es realitzaran els següents 

assaigs: 
 
  Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 
 

1   Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    
1   Equivalent de sorra (NLT-113)   

  
 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. 
 
Control de recepció. 
 
 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 
1  Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i  percentatge de 

buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 provetes mes per assajar a tracció indirecta (3 al laboratori 
d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB). 

  
 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 
 

Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
  
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i abans d’entrar en 
l’assecador. 
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la descarrega de la 
planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la tarda. 
 
 
3.  Especificacions 
 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles calorifugats quan la 
distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de 
temps de desplaçament màxim. 
 
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball, que inclourà: 
 

 Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent. 
 Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 

mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 

 Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 
 Densitat màxima a aconseguir. 
 En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a exigir per a mescla 

d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric (UNE 7-139) i (NLT-165)): 
 

   FUS                            TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) 
 GRANULO-                             (TAMISOS UNE 7-050) 
 METRIC     
              40    25     20    12,5     10      5      2,5   0,630  
 0,320   0,160   0,080 
  
Dens  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 
Semi- S12                 100   80-95   71-86  47-62  30-45  15-25  
 10-18   6-13     4-8 
dens  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 
Gros  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 

 
El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, 
segons el lligant a utilitzar. 
 

Toleràncies (mescla fabricada): 
 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

  - Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050)  ................................... ± 3% del pes total dels granulats 
  - Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050)  ......... ± 2% del pes total dels granulats 
  - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ............................................................... ± 1% del pes total dels granulats 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Sorres artificials  ............................................................................................................................... > 65 
 - Sorres naturals  ................................................................................................................................ > 75 
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La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a referència els criteris següents: 
 

CONCEPTE            
 INTERM.      BASE     REGULARITZ. / TRÀNSIT 
  
Relació ponderal filler-betum               1,2       
 1,0             1,2 
No. de cops per cara                         75        
 75              75 
Estabilitat (kgf)             
 >=1000     >=1000              >=1000 
Deformació (mm)                 2-
3,5           2-3,5                    2-3,5 
% de buits en mescla                          4-8             4-9      
            4-6 
% de buits en granulats D,S   12                     >15          -      
          >15 
% de buits en granulats D,S,G 20                     >14       >14      
          >14 
% de buits en granulats S,G   25                     >13       >13       
           - 

 
Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 
 
Capa de base ........................................................................................................................................ 3,5 % 
Capa intermitja ......................................................................................................................................... 4 % 
Capa de trànsit ...................................................................................................................................... 4,5 % 
 
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de laboratori 
(NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà 
superior als següents valors (m/min): 
 

CATEGORIA DE 
TRÀNSIT 

ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

 CÀLIDA MITJANA TEMPERAT 
T0 i T1 15 20 
T2 15 20 
T3 20 - 
T4 20 - 

 
Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 
 - Lligant hidrocarbonat  ............................................................. ± 0,3% de la massa total de granulats 

 
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) .............................................................. <= 25% 
 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de forma permanent, 
vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell dels 
tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs 
d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, aturant-la 
carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament dels indicadors de 
temperatura d’àrids i betum. 
 
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o sobreescalfades, les 
mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es retiraran els àrids dels corresponents tancs en 
calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 
 
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de validesa definit 
juntament amb la fórmula de treball. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant calculada a partir del 
pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
 

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum hauran de complir les 
condicions especificades. 
 
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de temperatura establerts. 
 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En cas contrari 
s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o substitució. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 
 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 
 
 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
 
 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
 
 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de compactació. 
 
 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 
 

 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % de buits (NLT-168), i assaig a 
tracció indirecta. 

 
 Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 
 

 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i banda de la plataforma.  
 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

 
 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada mitjançant el mètode IRI (NLT-332). 

Es controlaran el 100 % dels carrils.  
 
 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 
 

 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa. 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’extrauran en 
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a la secció transversal. 
 
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en que coincideixi una 
pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que 
no queden zones amb desguàs insuficient. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en calent que s’hagi 
d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
 
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el moment de la seva estesa no 
ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 
 
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 d’adherència o imprimació de la capa inferior 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. 
 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
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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 de anivellació, o bé amb reguladors de gruix aprovats per la D.O. 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu ompliment 
amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en 
servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia d’arrencament amb la 
freqüència de vibració de la regla. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
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. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre el 
pas de l'equip de piconatge. 
 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de la maquinària. S'ha de 
realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de 
corregir segons les instruccions de la D.O. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la temperatura ambient i amb 
la densitat adequada. 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la 
resta de la capa. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ................................................................................. ± 10 mm 
 - Nivell de la capa de base  .......................................................................................................... ± 15 mm 
 - Amplària de la capa  .................................................................................................................... - 0 mm 
 - Planor de la superfície .......................................................................................................... ± 4 mm/3 m 
 - Regularitat superficial (IRI): 
 - 50% de la capa de trànsit  ........................................................................................... <= 1,5 dm/hm 
 - 80% de la capa de trànsit  .............................................................................................. <= 2 dm/hm 
 - 100% de la capa de trànsit  ......................................................................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 50% de la 1ª capa sota trànsit  .................................................................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 80% de la 1ª capa sota trànsit  .................................................................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 100% de la 1ª capa sota trànsit  .................................................................................. <= 4,5 dm/hm 
 - 50% de la 2ª capa sota trànsit  .................................................................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 80% de la 2ª capa sota trànsit  .................................................................................... <= 5,0 dm/hm 
 - 100% de la 2ª capa sota trànsit  .................................................................................. <= 6,5 dm/hm 
 
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 
 
 - Gruix de cada capa: 
 - En capa de trànsit  ...................................................................................... >= 100% del gruix teòric 
 - En la resta de capes  .................................................................................... >= 80% del gruix teòric 
 - Gruix del conjunt  .............................................................................................. >= 100% del gruix teòric 
 
La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall (NLT-159): 
 
 - Capes de gruix superior a 6 cm  ..................................................................................................... 98 % 
 - Capes de gruix <= 6 cm  ................................................................................................................. 97 % 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan es compleixin les 
condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, es 
procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
 
El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar globalment. Les 
condicions d’acceptació són les següents: 
 
 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les condicions especificades. 
 
 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per aquests valors es defineix 

a continuació: 
 

Propietat        Nombre màxim    
   Tolerància addicional 

de punts d’incompliment      
 en el resultat 

 
Densitat          3   
         2% 
Gruix           3  
          10% 
Resistència al lliscament     1      
      0,05 

 
La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre que en l’execució 
del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de 
testimonis extrets per lot no serà inferior a 3. 
 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, 
hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: 7525 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT BLANC 

CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 

 
 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar 
els següents assaigs: 

 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-001. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions del 
plec de condicions. 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ....................................................................................................... <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció .................................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
 - Dors a tracció ..................................................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ............................................ Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions ..................................................................................................................................± 1 mm 
 - Gruix ............................................................................................................................................± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ........................................................................ ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes ..................................................................................................................... ± 0,4 mm 
 - Balcaments ............................................................................................................................... ± 0,5 mm 
 - Planor ....................................................................................................................................... ± 0,4 mm 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres 
més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola. 
 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
 
3.  Especificacions 
 
Base de formigó: 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.O.. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.O.. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Rigola 
 
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 tocar i correctament 
alineades. 
S'han d'ajustar al traçat previst. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
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. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig ...................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 - Nivell ......................................................................................................................................... ± 10 mm 
 - Planor ................................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
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ÀMBIT: 7531 PANOT DE MORTER PER A VORERES 

CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 

 
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els 
següents assaigs: 

 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 

 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-001. 
 
3.  Especificacions 
 
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats. 
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana. 
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 
 
Gruix de la capa fina  ........................................................................................................................ >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)  ...................................................................................................... <= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005)  ............................................................................................ <= 3 mm 
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció  ................................................................................................................... >= 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció  .................................................................................................................... >= 35 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-003)  ........................................... Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions  ................................................................................................................................. ± 0,2% 
 - Gruix  .............................................................................................................................................. ± 8% 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi  ....................................................................... ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes  ....................................................................................................................... ± 0,1% 
 - Balcaments  .............................................................................................................................. ± 0,5 mm 
 - Planor  .........................................................................................................................................± 2 mm 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres 
més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó 
 
El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els indicats per la 
D.O.. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.O.. 
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 durar, com a mínim, de 3 dies. 
 
Col·locació del panot 
 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació 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. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
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 a 
prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
Pendent transversal  ............................................................................................................................. >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha)  ....................................................................................................... 3 cm. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig  ................................................................................................................................ ± 10 mm 
 - Nivell  ........................................................................................................................................ ± 10 mm 
 - Planor  .................................................................................................................................. ± 4 mm/2 m 
 - Alineació de la filada  ........................................................................................................... ± 3 mm/2 m 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 



 



 Temps de realització dels assaigs 



 



 
 

Urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous  entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi  Maig 2016     

 
TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 
 
   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 

BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

 

 
   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. 
POTAS.)  

UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 

BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 
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   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 

BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

 
 
   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 
mm 

UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 
1R 

1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 
1R 

10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)  1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA 
D'ACER 

 1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-
95 

1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 

BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 
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   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 
EXP 

1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES 
(NEOPRÈ/JUNT) 

UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-
4) 

1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-
3)1R 

2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-165-87 1R 
ERR 

1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 
1R 

1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 

 
 

   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 
16.02.32A(7.61) 

2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 
16.02.31A(10.7) 

2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 
EXP 

1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 
EXP 

3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 
EXP 

1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 
EXP 

7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 
EXP 

2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 
EXP 

1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 

BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 
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   TERMINI (dies) 
Codi NomComplet Norma min max 

BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I 
DENSITAT(MARSHALL) 

NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) 
(KM) 

NLT 332-87 1 1 

BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 



 Pressupost pla de control de qualitat 
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
 
 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 

producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest 
plec.  

 
 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 

proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 
 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat 

de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  
 
 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb 

marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la 
planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, 
s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de 
que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, 
es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 
 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 

atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del 
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats 
es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides 
associades. 
 

 
 



 





EUR EUR



EUR



 



 Esquema bàsic de control 
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INICI DEL 

PROGRAMA DE 

CONTROL 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 

 
 

a realitzar durant l’execució d l’activitat 
 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES 

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcel·lats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 

de les obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in       
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors     
      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                                                  
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  - Drenatge natural - cunetes  

 
   

      
      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
( execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
      
      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de 

seguretat de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant 

vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, connexions 

i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa  
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de subbase  1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
      

 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció d’un testimoni   10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
      

 



 
 

      Urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous  entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi  Maig 2016     

 
 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de 

base granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de 

base grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 

diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 

Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment 

(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 

el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de voravia     
      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
      
      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada i 

a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 

     1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 

en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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(L) límit espai públic espai parcel·lat 
(V) línia de vorada 

 
 
SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 
 
1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL  
(estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
 
 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA  
(línia d’excavació o d’esplanada 
 
 
3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
 
 
4   SUBBASE GRANULAR 
 
 
5   VORADES I RIGOLES 
 
 
6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
7   PAVIMENTACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE CONTROL 
 
 
 

1   CONTROL DE REPLANTEIG 
GENERAL 
 
   INSPECCIÓ 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI 
   ASSAIG 
 
 
3   CLAVEGUERAM I  
CREUAMENTS DE VIALS 
 
 
 
4   SUBBASE GRANULAR 
 per a cada activitat CONTROL INSPECCIÓ 

ACTIVITATS D’EXECUCIÓ 
  ASSAIG 
5   VORADES I RIGOLES 
 
 
 
6   ZONES D’IMPLANTACIÓ  
DE SERVEIS 
 
 
 CONTROL INSPECCIÓ 
7   PAVIMENTACIÓ D’ACCEPTACIÓ 
  ASSAIG 
 
 
8   ACABATS 
 



 



Document I. Memòria i Annexes 
Annex 13.Justificació de preus 
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ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i 
que determinarem als quadres de  preus corresponents, sota els següents conceptes : 

 Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 

 Taxes de maquinària. 

 Preus dels materials a peu d’obra. 

A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els rendiments 
corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat. 

Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de preus 
número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la vigència del 
contracte. 

 



 



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 17/01/17

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,24h Oficial 1aA0121000

 €21,24h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,59h Oficial 1a soldadorA0125000

 €21,24h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €21,24h Oficial 1a polidorA0128000

 €21,95h Oficial 1a electricistaA012H000

 €21,95h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,24h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,29h Oficial 1a jardinerA012P000

 €24,62h Oficial 2a jardinerA012P200

 €18,86h Ajudant col·locadorA0137000

 €18,83h Ajudant electricistaA013H000

 €18,86h Ajudant muntadorA013M000

 €23,33h Ajudant jardinerA013P000

 €17,75h ManobreA0140000

 €18,36h Manobre especialistaA0150000

 €19,69h Peó jardinerA016P000

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 17/01/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,35h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €63,25h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €81,87h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €78,29h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €47,50h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €54,10h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,89h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,47h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,79h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €6,69h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €29,76h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €39,25h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €42,39h Camió gruaC1503000

 €40,16h Camió grua de 3 tC1503300

 €35,91h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €13,13h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

C150MC30

 €1,37h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,73h Formigonera de 250 lC1705700

 €8,64h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €3,42h Martell trencador manualC2001000

 €5,04h Remolinador mecànicC2003000

 €4,64h Regle vibratoriC2005000

 €2,41h PolidoraC2007000

 €2,01h AbrillantadoraC2009000

 €7,35h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €43,31h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 17/01/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,91h MotoserraCRE23000

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 17/01/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,35m3 AiguaB0111000

 €16,22t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €15,88t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €15,11t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,31t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €16,62t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,33t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,35t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €15,13t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €17,68t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €15,88t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmB0361000

 €16,10m3 Tot-u naturalB0371000

 €92,97t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €144,14t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,19kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €49,95m3 Formigo de resistencia 12.5 N/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

B0603220

 €50,75m3 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

B064300B

 €52,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €51,22m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €71,10m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B065E76C

 €50,41m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €29,03t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 17/01/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,56t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €2,94kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €0,88kg Filferro acerB0A11000

 €190,61m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €0,16u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,17u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €180,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6680

 €45,11t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6770

 €28,80t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6890

 €93,29t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6960

 €5,42t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €18,60t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €4,23m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €180,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7M00
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 €40,50t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8SB0

 €58,50t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9RC0

 €40,50t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €76,50t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €0,83m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 100 a 110 g/m2

B7B137A0

 €0,32m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

B7B1I020

 €0,74m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN
13163, de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió i de 0.2 m2K/W de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

B7C23100

 €5,23m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €18,70m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUG10

 €1,44u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1

 €18,68m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall

B9850220

 €5,45m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €5,72m2 Panot gris model RUBÏ de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt

B9E13201

 €11,07m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu altB9E13208

 €7,79m2 Panot podotàctil (canals o botons) de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt

B9E1F100
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 €12,29m2 Panot podotàctil (canals o botons) de color de 20x20x8
cm, classe 1a, preu alt

B9E1F108

 €15,27m2 Peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 5
cm de gruix, preu superior

B9F1C100

 €10,96m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i
8 cm de gruix, preu superior

B9F1N100

 €9,32m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i
10 cm de gruix, preu alt

B9F1P200

 €17,68m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior. Marca BREINCO model
VULCANO gris cendra.

B9FA2382

 €21,51m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior

B9FA2482

 €59,18u Peça d'inici de formigó per a gual de vehicles de
40x60x10cm.

BCAPS

 €33,20u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z9CC0

 €36,35m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JJ400

 €58,47m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JL400

 €95,90m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 500 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7JN400

 €3,72u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €129,52u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 610 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZAED0

 €0,10m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €47,12u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

BDKZ0010
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 €30,16u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €31,44u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €65,32u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €306,00u Escocell prefabricat tipus Ramla d'Escofet o
equivalent, de formigó armat acabat decapat i
hidrofugat color gris granític de 180x120cm i 20cm de
fondària.

BESCOSELL

 €3,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C400

 €0,15m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB23400

 €0,50m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB26400

 €0,77m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB27400

 €37,66u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1C05

 €1,03u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2305

 €2,72u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2605

 €4,21u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2705

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1C05

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2305

 €0,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2605

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2705



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 17/01/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €312,17u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

BG000010

 €1.443,10u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre
ET

BG140010

 €0,99m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

BG22TD10

 €1,27m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TF10

 €1,44m 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

BG22TH10

 €1,56m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312530

 €2,03m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319350

 €1,25m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319530

 €4,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319560

 €1,16m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €8,26u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD11220

 €0,14u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,71u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €1.575,00u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost,
plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

BGZZ3000
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 €2.235,84u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

BHGAU010

 €84,74u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €772,20u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-5 per a 2
projectors de la marca ESCOFET.

BHM1FUL5

 €1.143,00u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/10 per a 3
projectors de la marca ESCOFET.

BHM1FUL7

 €1.270,80u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 O FUL-9
per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

BHM1FUL9

 €1.360,80u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 per a 3
projectors de la marca ESCOFET.

BHM2FUL7

 €607,71u Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K
350mA. Cos/Marc d'alumini injectat fos a pressió, amn
aletas de refrigeració. Difusor de vidre templat de 4
mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops.
Barnissat en diverses fases. De inmersió de
cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i a les
neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina
acrílica ecológica estabilitzada als raigs UV. Dotació
amb fixació zincada i barnizada. Amb cable per a la
conexió elèctrica i amb equip de protecció
sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura
dintre de la lluminaria amb restabliment automàtic.
Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de
policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según
las normas EN 60529. LED: tecnología LED de última
generación temperatura de color 3000ºK - 700mA -
31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 

BHN2IS25
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 €753,30u Llumenera SIMON Milos Istanium LED, model M,
fixació per lira, coberta plana i difusor de vidre
transparent pla. Sense precablejat, amb equip
electrònic d'alt rendiment, tensió d'alimentació
230VAC/50Hz, òptica vial frontal, temperatura de color
neutra i sense regulació. llumenera clase I, IP66 o
IK09. Apertura per palanca sense eines. Acabat
standard del cos, lira i tancaments en color SIMON
GYTECH i embellidors en gris fosc. Potencia 37W
High Efficiency amb 36 led's, inclou equip electrònic i
de regulació SIMON MILOS HID. 

BHN2IS37

 €369,90u Balissa model TOPO de Escofet de LED's en fundició
d'alumini, Gris acer, efecte forja, Pintura en pols
poliéster. Difusor tub de metacrilat extrusionat opal de
3mm espesor. Ancorat per mitjà de cargols.

BHN2TOPO

 €36,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €35,15u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou part proporcional de peces
de connexió

BJ650002

 €7,07u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4''

BJM61140

 €0,97m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJS51760

 €5,61u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

BJS5R200

 €109,24u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues
estacions

BJSA0004

 €316,73u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+'
o equivalent

BJSA0010

 €46,49u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSB1210

 €3,01u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100

 €907,47u Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complets, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues
amb verificació oficial. Tot completament acabat

BJZ10006
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 €1.352,65u Connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complets, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues amb
verificació oficial. Tot completament acabat

BJZ10008

 €8,69u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant
d'acer

BN111G60

 €16,94u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

BN316320

 €33,84u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

BN318320

 €485,36u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

BN748320

 €182,70u Banc de formigó model BASIC60 de la marca
BREINCO acabat color negre o gris cendra.

BQDAU

 €489,16u Banc model quatre de fusta massissa de bolondo
inalterable als agents atmosferics i als
microorganismes, de 250 cm de llargaria, amb suports
d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillantat

BQ10U120

 €110,11u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de
tub d'acer inoxidable

BQ21CC60

 €1.165,50u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa.
Monòlit de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada color
negre recolzada sobre un marc d'acer galvanitzat en
calent. Broc de fosa de llautó d'una polzada. Es
subministra en dues parts: per una banda el monòlit
amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc, amb la font
s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font
s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant quatre
perns, la reixeta descansa sobre el marc metàl·lic
enrasat amb el paviment i té la mateixa dimensió que
el pericó de recollida d'aigua, amb el monòlit
s'entreguen els perns d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per a l'aixeta. Pes:
122kg. Transport i instal·lació no inclosos., ref. 183 de
la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE

BQ311421ESKA

 €23,22u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €2.102,40u Banc Boomerang de Escofet, de formigó armat
decapat i hidrófug color vermell Alicante.

BQBOOME
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.520,00u Banc model BANCAL de SANTA&COLE de tres
mòduls, dos d'ells amb respatller.

BQBACAL

 €999,00u Banc d'un mòldul amb respatller del model BANCAL
de SANTA&COLE.

BQBACAL1R

 €1.611,00u Bancal de dos mòduls un amb respatller del model
BANCAL de SANTA&COLE.

BQBACAL2R

 €1.352,70u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació superficial

BQZ52381

 €42,66u Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de
llargaria i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de
diametre i anella tapajunts

BQZZV010

 €5,27kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €43,98m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €58,58m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3P2150

 €31,57m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2210

 €45,00m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

BR3PE450

 €206,39u Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

BR41123B

 €46,67u Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

BR41271B

 €91,87u Brachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

BR419D3B

 €133,27u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

BR43943B

 €97,20u Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 70 l

BR43H439

 €123,89u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

BR45C63B

 €35,27u Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

BR45DA1B

 €0,52u Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm3BR49C2F1

 €2,20u Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4EK612

 €0,63u Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3BR4ETLF1
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I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 17/01/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,77u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

BRZ21610

 €0,24u Tub protector de plàstic de 100 cm d'alçària amb
canya de bambú per entutorar, per a protecció del
tronc contra rosegadors

BRZ82A00

 €17,78u Peça central de formigó per a gual de vehicles de
60x40x10cms.

CENTRAL

 €13,85m2 Peça de formigó de 8x8cms i gruix 6cm, preu superior,
Marca BREINCO model TERANA TACO color marfil

TERANA
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €70,31m3 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

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,52400/R 18,360000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,52400 16,52400
Maquinària:

1,22850/R 2,730000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,22850 1,22850
Materials:

0,243001,350000,180B0111000 =xAiguam3
10,8030016,620000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
27,4040017,680001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

13,9455092,970000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,39550 52,39550

0,165241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,31324

70,31324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,84m3 Formigó de 225 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

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19600/R 18,360001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19600 20,19600
Maquinària:

1,00800/R 1,680000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,243001,350000,180B0111000 =xAiguam3
9,8215015,110000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,4515015,130001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,9182592,970000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,43425 54,43425
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,201961,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,84021

75,84021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,81m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,36000/R 18,360001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,36000 18,36000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,270001,350000,200B0111000 =xAiguam3
28,2228016,220001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
18,5940092,970000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 47,08680 47,08680

0,183601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,80640

66,80640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,97m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,36000/R 18,360001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,36000 18,36000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,270001,350000,200B0111000 =xAiguam3
24,6544016,220001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
35,3286092,970000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 60,25300 60,25300
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,183601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,97260

79,97260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,37m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27800/R 18,360001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,27800 19,27800
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,270001,350000,200B0111000 =xAiguam3
24,8166016,220001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
18,5940092,970000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

76,000000,19000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 119,68060 119,68060

0,192781,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,36938

140,36938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,60m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

D070I025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27800/R 18,360001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,27800 19,27800
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,270001,350000,200B0111000 =xAiguam3
28,0449018,330001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
18,5940092,970000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

76,000000,19000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 122,90890 122,90890
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,192781,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,59768

143,59768COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,73u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de
100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic,
inclou reposició dels elements enderrocats

41697741 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,000K2192913 =xEnderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

m2

1,000K2194621 =xArrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

1,000K93615B0 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

m2

1,000K9B393CK =xPaviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà,
de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

m2

17,045528,522762,000K9Z2A100 =xRebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

m2

Subtotal... 17,04552 17,04552

COST DIRECTE 17,04552
0,681824,00%DESPESES INDIRECTES

17,72734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,84u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QQB01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59000/R 18,360000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,59000 4,59000
Maquinària:

1,91875/R 15,350000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,91875 1,91875

0,068851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,57760
0,263104,00%DESPESES INDIRECTES
6,84070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,23m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

F2221774 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21875/R 17,750000,125A0140000 =xManobreh
2,29500/R 18,360000,125A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,51375 4,51375
Maquinària:

3,44375/R 47,500000,0725C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,84875/R 6,790000,125C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 4,29250 4,29250

0,067711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87396
0,354964,00%DESPESES INDIRECTES
9,22891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,20m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7M00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

180,00000180,000001,000B2RA7M00 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 180,00000
7,200004,00%DESPESES INDIRECTES

187,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,63m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA9RC0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,8750058,500000,750B2RA9RC0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 43,87500 43,87500

COST DIRECTE 43,87500
1,755004,00%DESPESES INDIRECTES

45,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,04m2 Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones
per a vorera de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de morter, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.

F9E1131P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74400/R 21,240000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,34250/R 17,750000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,08650 21,08650
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3
0,44683144,140000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,749702,940000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
7,945807,790001,020B9E1F100 =xPanot podotàctil (canals o botons) de color de 20x20x4

cm, classe 1a, preu alt
m2

4,42164140,369380,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,56532 13,56532
Altres:

% 0,0052034,666670,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00520 0,00520

COST DIRECTE 34,65702
1,386284,00%DESPESES INDIRECTES

36,04330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,35m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de
20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter mixt 1:2:10

F9F5B208 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,05400/R 21,240000,850A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,53750/R 17,750000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,59150 29,59150
Materials:

18,0336017,680001,020B9FA2382 =xLlosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior. Marca BREINCO model
VULCANO gris cendra.

m2

7,07462140,369380,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 25,10822 25,10822
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,443871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,14359
2,205744,00%DESPESES INDIRECTES

57,34934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,80m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de
20x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
i reblert de junts amb sorra fina

F9F5C520 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,37200/R 21,240000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,82900/R 18,860000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,88750/R 17,750000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,08850 10,08850
Materials:

0,2699615,880000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
10,9600010,960001,000B9F1N100 =xPeça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i

8 cm de gruix, preu superior
m2

3,3403266,806400,050D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,57028 14,57028

0,151331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,81011
0,992404,00%DESPESES INDIRECTES

25,80251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,43m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JN425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,87500/R 21,950002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
47,15000/R 18,860002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 102,02500 102,02500
Materials:

97,8180095,900001,020BD7JN400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 500 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 97,81800 97,81800
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I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,530381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,37337
8,054944,00%DESPESES INDIRECTES

209,42831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.629,33u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou
subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs
completament acabat.

FG140010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,85000/R 21,950003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
56,49000/R 18,830003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 122,34000 122,34000
Materials:

1.443,100001.443,100001,000BG140010 =xQuadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre
ET

u

Subtotal... 1.443,10000 1.443,10000

1,223401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.566,66340
62,666544,00%DESPESES INDIRECTES

1.629,32994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

FG22TD1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54875/R 21,950000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,37660/R 18,830000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,92535 0,92535
Materials:

1,009800,990001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

m

Subtotal... 1,00980 1,00980

0,013881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94903
0,077964,00%DESPESES INDIRECTES
2,02699COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,30m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312534 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32925/R 21,950000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,28245/R 18,830000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,61170 0,61170
Materials:

1,591201,560001,020BG312530 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,59120 1,59120

0,009181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,21208
0,088484,00%DESPESES INDIRECTES
2,30056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319354 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87800/R 21,950000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,75320/R 18,830000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,63120 1,63120
Materials:

2,070602,030001,020BG319350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 2,07060 2,07060

0,024471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,72627
0,149054,00%DESPESES INDIRECTES
3,87532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,00u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció.

FGPOTENCIA Rend.: 1,000

 €2.618,84u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació
per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

FHGAU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

87,80000/R 21,950004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
75,32000/R 18,830004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 163,12000 163,12000
Materials:

2.235,840002.235,840001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

u

84,7400084,740001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

30,3360875,840210,400D060Q021 =xFormigó de 225 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

m3

Subtotal... 2.350,91608 2.350,91608

4,078002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.518,11408
100,724564,00%DESPESES INDIRECTES

2.618,83864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €798,50u Llumenera SIMON Milos Istanium LED, model M,
fixació per lira, coberta plana i difusor de vidre
transparent pla. Sense precablejat, amb equip
electrònic d'alt rendiment, tensió d'alimentació
230VAC/50Hz, òptica vial frontal, temperatura de color
neutra i sense regulació. llumenera clase I, IP66 o
IK09. Apertura per palanca sense eines. Acabat
standard del cos, lira i tancaments en color SIMON
GYTECH i embellidors en gris fosc. Potencia 37W
High Efficiency amb 36 led's, inclou equip electrònic i
de regulació SIMON MILOS HID. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL.

FHN2IS37 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68250/R 21,950000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,59050/R 18,830000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

753,30000753,300001,000BHN2IS37 =xLlumenera SIMON Milos Istanium LED, model M,
fixació per lira, coberta plana i difusor de vidre
transparent pla. Sense precablejat, amb equip
electrònic d'alt rendiment, tensió d'alimentació
230VAC/50Hz, òptica vial frontal, temperatura de color
neutra i sense regulació. llumenera clase I, IP66 o
IK09. Apertura per palanca sense eines. Acabat
standard del cos, lira i tancaments en color SIMON
GYTECH i embellidors en gris fosc. Potencia 37W
High Efficiency amb 36 led's, inclou equip electrònic i
de regulació SIMON MILOS HID. 

u

Subtotal... 753,30000 753,30000

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,214101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 767,78709
30,711484,00%DESPESES INDIRECTES

798,49858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,61u Balissa model TOPO de Escofet de LED's en fundició
d'alumini, Gris acer, efecte forja, Pintura en pols
poliéster. Difusor tub de metacrilat extrusionat opal de
3mm espesor. Ancorat per mitjà de cargols.

FHN2TOPO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58500/R 21,950000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,64900/R 18,830000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,23400 12,23400
Materials:

369,90000369,900001,000BHN2TOPO =xBalissa model TOPO de Escofet de LED's en fundició
d'alumini, Gris acer, efecte forja, Pintura en pols
poliéster. Difusor tub de metacrilat extrusionat opal de
3mm espesor. Ancorat per mitjà de cargols.

u

Subtotal... 369,90000 369,90000

0,183511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 382,31751
15,292704,00%DESPESES INDIRECTES

397,61021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,51u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

FJS5A763 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85350/R 21,950000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,45180/R 18,860000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,30530 5,30530
Materials:

0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

3,686000,970003,800BJS51760 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 3,71000 3,71000

0,132632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,14793
0,365924,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,51385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.406,76u Connexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complets, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues amb
verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. 

FJZ10008 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.352,650001.352,650001,000BJZ10008 =xConnexió de 5 m3/h (30 mm) a la xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complets, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues amb
verificació oficial. Tot completament acabat

u

Subtotal... 1.352,65000 1.352,65000

COST DIRECTE 1.352,65000
54,106004,00%DESPESES INDIRECTES

1.406,75600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.409,84u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la
serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

FQ311422ESKA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,96000/R 21,240004,000A0121000 =xOficial 1ah
71,00000/R 17,750004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 155,96000 155,96000
Materials:

1.165,500001.165,500001,000BQ311421ESKA =xFont ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa.
Monòlit de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada color
negre recolzada sobre un marc d'acer galvanitzat en
calent. Broc de fosa de llautó d'una polzada. Es
subministra en dues parts: per una banda el monòlit
amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc, amb la font
s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font
s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant quatre
perns, la reixeta descansa sobre el marc metàl·lic
enrasat amb el paviment i té la mateixa dimensió que
el pericó de recollida d'aigua, amb el monòlit
s'entreguen els perns d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per a l'aixeta. Pes:
122kg. Transport i instal·lació no inclosos., ref. 183 de
la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE

u

23,2200023,220001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,0383670,313240,1001D060M0B2 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 1.195,75836 1.195,75836

3,899002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.355,61736
54,224694,00%DESPESES INDIRECTES

1.409,84205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.310,88u Banc de formigó acolorit, decapat i hidrofugat model
Boomerang de la marca ESCOFET, sense respatller i
col.locat fixat mecànicament.

FQBOOME Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,86000/R 21,240001,500A0121000 =xOficial 1ah
26,62500/R 17,750001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 58,48500 58,48500
Maquinària:

60,24000/R 40,160001,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 60,24000 60,24000
Materials:

2.102,400002.102,400001,000BQBOOME =xBanc Boomerang de Escofet, de formigó armat
decapat i hidrófug color vermell Alicante.

u

Subtotal... 2.102,40000 2.102,40000

0,877281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.222,00228
88,880094,00%DESPESES INDIRECTES

2.310,88237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.743,76u Banc de llistons de fusta tropical amb certificat FSC.
Llistons de 50/65 per 160mms i longituds variables
acabat en oli de dos components. Model BANCAL de
la marca SANTA&COLE. Tipus de dos trams un amb
respatller. Montatge i col.locació amb fixacions
mecàniques sengons fabricant.

FQBANC2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,25840/R 21,240001,660A0121000 =xOficial 1ah
29,46500/R 17,750001,660A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,72340 64,72340
Materials:

1.611,000001.611,000001,000BQBACAL2R =xBancal de dos mòduls un amb respatller del model
BANCAL de SANTA&COLE.

u

Subtotal... 1.611,00000 1.611,00000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,970851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.676,69425
67,067774,00%DESPESES INDIRECTES

1.743,76202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.715,46u Banc de llistons de fusta tropical amb certificat FSC.
Llistons de 50/65 per 160mms i longituds variables
acabat en oli de dos components. Model BANCAL de
la marca SANTA&COLE. Tipus de dos trams un amb
respatller. Montatge i col.locació amb fixacions
mecàniques sengons fabricant.

FQBANC3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,85200/R 21,240002,300A0121000 =xOficial 1ah
40,82500/R 17,750002,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 89,67700 89,67700
Materials:

2.520,000002.520,000001,000BQBACAL =xBanc model BANCAL de SANTA&COLE de tres
mòduls, dos d'ells amb respatller.

u

Subtotal... 2.520,00000 2.520,00000

1,345161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.611,02216
104,440894,00%DESPESES INDIRECTES

2.715,46304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.073,12u Banc de llistons de fusta tropical amb certificat FSC.
Llistons de 50/65 per 160mms i longituds variables
acabat en oli de dos components. Model BANCAL de
la marca SANTA&COLE. Tipus d'un tram amb
respatller. Montatge i col.locació amb fixacions
mecàniques sengons fabricant.

FQBANCAL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,62920/R 21,240000,830A0121000 =xOficial 1ah
14,73250/R 17,750000,830A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,36170 32,36170
Materials:

999,00000999,000001,000BQBACAL1R =xBanc d'un mòldul amb respatller del model BANCAL
de SANTA&COLE.

u

Subtotal... 999,00000 999,00000

0,485431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.031,84713
41,273894,00%DESPESES INDIRECTES

1.073,12101COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.432,91u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 8 bicicletes,
fixat mecànicament

FQZ52381 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,17000/R 21,950000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,31600/R 18,860000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,48600 24,48600
Materials:

1.352,700001.352,700001,000BQZ52381 =xAparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació superficial

u

Subtotal... 1.352,70000 1.352,70000

0,612152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.377,79815
55,111934,00%DESPESES INDIRECTES

1.432,91008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,83m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

FR3P2154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,66100/R 26,290000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
20,99700/R 23,330000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 44,65800 44,65800
Materials:

65,0823858,580001,111BR3P2150 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 65,08238 65,08238

0,669871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,41025
4,416414,00%DESPESES INDIRECTES

114,82666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

FR6B1154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21032/R 26,290000,008A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,55992/R 23,330000,024A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,77024 0,77024
Maquinària:

0,07850/R 39,250000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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Subtotal... 0,07850 0,07850
Materials:

0,006751,350000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00675 0,00675

0,011551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86704
0,034684,00%DESPESES INDIRECTES
0,90173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,05u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització
d'escala mitjana i mitjans manuals.

FRE60001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32239/R 26,290000,0503A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,58308/R 19,690000,0804A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 2,90547 2,90547

0,029051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,93452
0,117384,00%DESPESES INDIRECTES
3,05191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,98u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre, amb sistema de subjecció format per quatre
estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de
diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim de 30
cm en el fons del clot de plantació i lligades a un
bastiment de fusta col·locat a la part superior del pa de
terra

FRZ52100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53543/R 26,290000,667A012P000 =xOficial 1a jardinerh
15,56111/R 23,330000,667A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 33,09654 33,09654
Materials:

22,160002,770008,000BRZ21610 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

u

Subtotal... 22,16000 22,16000

0,496451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,75299
2,230124,00%DESPESES INDIRECTES

57,98311COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000

 €0,00m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2194621 Rend.: 1,000

 €0,00m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

K93615B0 Rend.: 1,000

 €0,00m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà,
de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

K9B393CK Rend.: 1,000

 €8,86m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

K9Z2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79680/R 21,240000,320A0128000 =xOficial 1a polidorh
0,88750/R 17,750000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,68430 7,68430
Maquinària:

0,48200/R 2,410000,200C2007000 =xPolidorah
0,24120/R 2,010000,120C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0,72320 0,72320

0,115261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,52276
0,340914,00%DESPESES INDIRECTES
8,86368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,05u Esporga de formació o aclarida de l'arbrat amb
utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, taxes, canons, despeses i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu

2RJ10001 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,934522,934521,000FRE60001 =xEsporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització
d'escala mitjana i mitjans manuals.

u

Subtotal... 2,93452 2,93452

COST DIRECTE 2,93452
0,117384,00%DESPESES INDIRECTES



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,05190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,55u Connexió a xarxa general de clavagueram existentCONEXCLAV Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
21,24000/R 21,240001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
17,75000/R 17,750001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,99000 38,99000

COST DIRECTE 38,99000
1,559604,00%DESPESES INDIRECTES

40,54960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,15u Formació d'escossell amb peces prefabricades de
formigó armat acabat decapat i hidrofugat color gris
granític de 180x120cms i 20 cms de fondaria de la
marca ESCOFET model RAMLA.

ESCOSSELL Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,31120/R 21,240001,380A0122000 =xOficial 1a paletah
24,49500/R 17,750001,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 53,80620 53,80620
Materials:

10,5100052,550000,200B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,9030029,030000,100B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

306,00000306,000001,000BESCOSELL =xEscocell prefabricat tipus Ramla d'Escofet o
equivalent, de formigó armat acabat decapat i
hidrofugat color gris granític de 180x120cm i 20cm de
fondària.

u

Subtotal... 319,41300 319,41300

COST DIRECTE 373,21920
14,928774,00%DESPESES INDIRECTES

388,14797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.414,62u Execució del Pla de seguretat i salutEXEPLA Rend.: 1,000P- 4

 €76,75u Cala d'inspecció de 100x100x200 cm amb mitjans
manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels
elements enderrocats.

F1697741 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

10,62000/R 21,240000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,87500/R 17,750000,500A0140000 =xManobreh
9,18000/R 18,360000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,67500 28,67500
Maquinària:

31,62500/R 63,250000,500C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
7,04610/R 78,290000,090C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
h

Subtotal... 38,67110 38,67110
Materials:

0,7304815,880000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
5,722505,450001,050B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

Subtotal... 6,45298 6,45298

COST DIRECTE 73,79908
2,951964,00%DESPESES INDIRECTES

76,75104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,36m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

F2131323 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,63600/R 21,590000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh
8,87500/R 17,750000,500A0140000 =xManobreh

22,03200/R 18,360001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 39,54300 39,54300
Maquinària:

9,21000/R 15,350000,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,74750/R 47,500000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,94000/R 7,350000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 17,89750 17,89750

0,593151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,03364
2,321354,00%DESPESES INDIRECTES

60,35499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

F2168631 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,35500/R 17,750000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,35500 0,35500
Maquinària:

1,14475/R 47,500000,0241C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,14475 1,14475

0,005331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,50508
0,060204,00%DESPESES INDIRECTES
1,56528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

F2168941 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53250/R 17,750000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,53250 0,53250
Maquinària:

1,71950/R 47,500000,0362C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,71950 1,71950

0,007991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25999
0,090404,00%DESPESES INDIRECTES
2,35039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,39m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

F216R243 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88750/R 17,750000,050A0140000 =xManobreh
18,36000/R 18,360001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,24750 19,24750
Maquinària:

0,76750/R 15,350000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,22805/R 81,870000,015C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 1,99555 1,99555

0,288711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,53176
0,861274,00%DESPESES INDIRECTES

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,39303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,47m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192C06 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,16250/R 63,250000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,14000/R 47,500000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,30250 4,30250

COST DIRECTE 4,30250
0,172104,00%DESPESES INDIRECTES
4,47460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194H35 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,36425/R 63,250000,069C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,42572/R 81,870000,0052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,78997 4,78997

COST DIRECTE 4,78997
0,191604,00%DESPESES INDIRECTES
4,98157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,57m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XG5 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,16250/R 63,250000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,27017/R 81,870000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,43267 3,43267

COST DIRECTE 3,43267
0,137314,00%DESPESES INDIRECTES
3,56998COST EXECUCIÓ MATERIAL



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,09m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFC0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59000/R 18,360000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,59000 4,59000
Maquinària:

2,16000/R 8,640000,250C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,068851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,81885
0,272754,00%DESPESES INDIRECTES
7,09160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,12m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

F21D3JJ1 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,81888/R 18,360000,208A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,81888 3,81888
Maquinària:

1,59640/R 15,350000,104C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,37750/R 47,500000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,97390 2,97390

0,057281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,85006
0,274004,00%DESPESES INDIRECTES
7,12407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,79u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,60750/R 47,500000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,60750 4,60750

COST DIRECTE 4,60750
0,184304,00%DESPESES INDIRECTES

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,79180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,44u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F21H1453 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39000/R 21,950000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,77500/R 17,750000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,16500 6,16500
Maquinària:

22,13750/R 63,250000,350C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
4,03750/R 47,500000,085C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

16,06400/R 40,160000,400C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 42,23900 42,23900

0,092481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,49648
1,939864,00%DESPESES INDIRECTES

50,43633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,71u Desmuntatge de llumenera exterior acollada a façana,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual sobre camió.

F21H1454 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39000/R 21,950000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,77500/R 17,750000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,16500 6,16500
Maquinària:

10,77300/R 35,910000,300C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 10,77300 10,77300

0,092481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,03047
0,681224,00%DESPESES INDIRECTES

17,71169COST EXECUCIÓ MATERIAL



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,10u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21Q2501 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75400/R 18,360000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,75400 2,75400
Maquinària:

1,15125/R 15,350000,075C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,15125 1,15125

0,041311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94656
0,157864,00%DESPESES INDIRECTES
4,10442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,19u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

F21R12A5 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,06400/R 26,290001,600A012P000 =xOficial 1a jardinerh
18,66400/R 23,330000,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 60,72800 60,72800
Maquinària:

46,62900/R 42,390001,100C1503000 =xCamió gruah
10,50400/R 13,130000,800C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

h

45,47550/R 43,310001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

4,65600/R 2,910001,600CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 107,26450 107,26450
Materials:

6,0750040,500000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

32,8950076,500000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 38,97000 38,97000

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,910921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,87342
8,314944,00%DESPESES INDIRECTES

216,18836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,51m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,49122/R 81,870000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,49122 0,49122

COST DIRECTE 0,49122
0,019654,00%DESPESES INDIRECTES
0,51087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

F2212192 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,71927/R 81,870000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,99279/R 78,290000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
h

Subtotal... 5,71206 5,71206

COST DIRECTE 5,71206
0,228484,00%DESPESES INDIRECTES
5,94054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,52305/R 78,290000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,52305 3,52305

COST DIRECTE 3,52305
0,140924,00%DESPESES INDIRECTES



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,66397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,00m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

F2221754 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42000/R 17,750000,080A0140000 =xManobreh
1,46880/R 18,360000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,88880 2,88880
Maquinària:

2,29425/R 47,500000,0483C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,54320/R 6,790000,080C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 2,83745 2,83745

0,043331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,76958
0,230784,00%DESPESES INDIRECTES
6,00037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,04m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

F2225632 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29550/R 17,750000,242A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29550 4,29550
Maquinària:

11,06750/R 47,500000,233C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 11,06750 11,06750

0,064431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,42743
0,617104,00%DESPESES INDIRECTES

16,04453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,28m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

F222K622 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17750/R 17,750000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17750 0,17750

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

14,51125/R 47,500000,3055C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 14,51125 14,51125

0,002661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,69141
0,587664,00%DESPESES INDIRECTES

15,27907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11825/R 17,750000,063A0140000 =xManobreh
0,80784/R 18,360000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,92609 1,92609
Maquinària:

0,41668/R 9,470000,044C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,41668 0,41668

0,028891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,37166
0,094874,00%DESPESES INDIRECTES
2,46653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,54100/R 54,100000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,69179/R 62,890000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,23279 1,23279

COST DIRECTE 1,23279
0,049314,00%DESPESES INDIRECTES
1,28210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,15m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

F228A30F Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,14080/R 18,360000,280A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,14080 5,14080
Maquinària:

2,85000/R 47,500000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,65160/R 9,470000,280C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 5,50160 5,50160

0,077111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,71951
0,428784,00%DESPESES INDIRECTES

11,14829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,44m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F228AM00 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46880/R 18,360000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,46880 1,46880
Maquinària:

2,28000/R 47,500000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,75760/R 9,470000,080C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 3,03760 3,03760
Materials:

28,5840015,880001,800B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 28,58400 28,58400

0,022031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,11243
1,324504,00%DESPESES INDIRECTES

34,43693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

F2R35039 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,42816/R 29,760000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 6,42816 6,42816

COST DIRECTE 6,42816
0,257134,00%DESPESES INDIRECTES

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,68529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,95m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

F2R54239 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,64832/R 29,760000,257C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,64832 7,64832

COST DIRECTE 7,64832
0,305934,00%DESPESES INDIRECTES
7,95425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,44m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6680 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-36,00000-180,000000,200B2RA6680 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... -36,00000 -36,00000

COST DIRECTE -36,00000
-1,440004,00%DESPESES INDIRECTES

-37,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6770 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,5788545,110000,035B2RA6770 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 1,57885 1,57885
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,57885
0,063154,00%DESPESES INDIRECTES
1,64200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,69m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6890 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,4720028,800000,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 5,47200 5,47200

COST DIRECTE 5,47200
0,218884,00%DESPESES INDIRECTES
5,69088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6960 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,7316093,290000,040B2RA6960 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 3,73160 3,73160

COST DIRECTE 3,73160
0,149264,00%DESPESES INDIRECTES
3,88086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,17m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

7,859005,420001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 7,85900 7,85900

COST DIRECTE 7,85900
0,314364,00%DESPESES INDIRECTES
8,17336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,34m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G0 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,6000018,600001,000B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
0,744004,00%DESPESES INDIRECTES

19,34400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,230004,230001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,23000 4,23000

COST DIRECTE 4,23000
0,169204,00%DESPESES INDIRECTES
4,39920COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,06m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA8SB0 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,2500040,500000,500B2RA8SB0 =xDeposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 20,25000 20,25000

COST DIRECTE 20,25000
0,810004,00%DESPESES INDIRECTES

21,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,54m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921101F Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88750/R 17,750000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,88750 0,88750
Maquinària:

1,89350/R 54,100000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,20115/R 62,890000,035C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,98125/R 39,250000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,07590 5,07590
Materials:

0,067501,350000,050B0111000 =xAiguam3
18,5150016,100001,150B0371000 =xTot-u naturalm3

Subtotal... 18,58250 18,58250

0,013311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,55921
0,982374,00%DESPESES INDIRECTES

25,54158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,94m3 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

F9365H11 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18600/R 21,240000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,98750/R 17,750000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,17350 11,17350
Maquinària:

0,69600/R 4,640000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,69600 0,69600
Materials:

53,2875050,750001,050B064300B =xFormigó 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

m3

Subtotal... 53,28750 53,28750

0,167601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,32460
2,612984,00%DESPESES INDIRECTES

67,93759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,66m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A6D5 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09760/R 21,240000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,87500/R 17,750000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97260 13,97260
Materials:

2,9943550,410000,0594B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0849926,560000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,491505,230001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,57084 8,57084

0,209591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,75303
0,910124,00%DESPESES INDIRECTES

23,66315COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €27,98m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

F96AUA10 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18600/R 21,240000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,66250/R 17,750000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,84850 5,84850
Materials:

2,2684550,410000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,7000018,700001,000B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 20,96845 20,96845

0,087731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,90468
1,076194,00%DESPESES INDIRECTES

27,98086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,13m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24800/R 21,240000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,65000/R 17,750000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,89800 14,89800
Maquinària:

0,27840/R 4,640000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,27840 0,27840
Materials:

57,8050052,550001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 57,80500 57,80500

0,223471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,20487
2,928194,00%DESPESES INDIRECTES

76,13306COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,63m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,37200/R 21,240000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,86375/R 17,750000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,23575 8,23575
Maquinària:

0,14385/R 1,370000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,14385 0,14385
Materials:

0,21621144,140000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,5486729,030000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,799521,440003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 5,56440 5,56440

0,123541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,06754
0,562704,00%DESPESES INDIRECTES

14,63024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €491,30ut Gual per a vehicles de 0,60metres d'amplada i una
longitud de 4,50metres, inclou subministrament,
col·locació, peces especials, base de formigó, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Amb peça de formigó prefabricada model ICS
standard de la marca ICA o similar.

F9850221 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,72000/R 21,240003,000A0121000 =xOficial 1ah
53,25000/R 17,750003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 116,97000 116,97000
Materials:

54,3892552,550001,035B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,7184026,560000,140B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

118,3600059,180002,000BCAPS =xPeça d'inici de formigó per a gual de vehicles de
40x60x10cm.

u

177,8000017,7800010,000CENTRAL =xPeça central de formigó per a gual de vehicles de
60x40x10cms.

u

Subtotal... 354,26765 354,26765



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,169701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 472,40735
18,896294,00%DESPESES INDIRECTES

491,30364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,20m2 Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones
per a vorera de color, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de morter, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.

F9E1138P Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74400/R 21,240000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,34250/R 17,750000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,08650 21,08650
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3
0,44683144,140000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,749702,940000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
12,9045012,290001,050B9E1F108 =xPanot podotàctil (canals o botons) de color de 20x20x8

cm, classe 1a, preu alt
m2

4,42164140,369380,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 18,52402 18,52402
Altres:

% 0,0059439,600000,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00594 0,00594

COST DIRECTE 39,61646
1,584664,00%DESPESES INDIRECTES

41,20112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,93m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

F9E1320G Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,31920/R 21,240000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,81000/R 17,750000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,12920 20,12920
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,2882192,970000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,559005,450001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
4,42164140,369380,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,27020 10,27020

0,301941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,70134
1,228054,00%DESPESES INDIRECTES

31,92939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,23m2 Paviment de panot model RUBÏ per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de
morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou el
replanteig de l'ubicació d'aquestes peces o distribució
segon splànols de detall o a definir per la DF.

F9E1321R Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74400/R 21,240000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,34250/R 17,750000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,08650 21,08650
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3
0,2882192,970000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,834405,720001,020B9E13201 =xPanot gris model RUBÏ de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt

m2

4,42164140,369380,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,54560 10,54560

0,316301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,94840
1,277944,00%DESPESES INDIRECTES

33,22633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,25m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de morter, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

F9E1322G Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74400/R 21,240000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,34250/R 17,750000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,08650 21,08650
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3
0,2882192,970000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

11,6235011,070001,050B9E13208 =xPanot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu altm2
4,42164140,369380,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,33470 16,33470

0,316301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,73750
1,509504,00%DESPESES INDIRECTES

39,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,09m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de
8x8 cm i 6 cm de gruix, preu superior, sobre llit de ull
de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat.
Marca BREINCO model TERANA TACO color marfil.

F9F1C111 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91160/R 21,240000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,92875/R 17,750000,165A0140000 =xManobreh
0,36720/R 18,360000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,20755 5,20755
Maquinària:

0,13380/R 6,690000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,13380 0,13380
Materials:

0,7304815,880000,046B0361000 =xUll de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmt
14,1270013,850001,020TERANA =xPeça de formigó de 8x8cms i gruix 6cm, preu superior,

Marca BREINCO model TERANA TACO color marfil
m2

Subtotal... 14,85748 14,85748

0,078111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,27694
0,811084,00%DESPESES INDIRECTES

21,08802COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,44m2 Paviment de peces de formigó per a paviments de
20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat. Marca
BREINCO model VULCANO color gris cendra .

F9F5E492 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14180/R 21,240000,195A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,65625/R 17,750000,375A0140000 =xManobreh
0,36720/R 18,360000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,16525 11,16525
Maquinària:

0,13380/R 6,690000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,13380 0,13380
Materials:

0,7304815,880000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
18,0336017,680001,020B9FA2382 =xLlosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm

de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior. Marca BREINCO model
VULCANO gris cendra.

m2

Subtotal... 18,76408 18,76408

0,167481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,23061
1,209224,00%DESPESES INDIRECTES

31,43983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,48m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
20x 30 cm i 10 cm de gruix, preu superior , col·locats
amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra
fina. Marca BREINCO model VULCANO color gris
cendra.

F9F5T40F Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,86800/R 21,240000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,21250/R 17,750000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,08050 21,08050
Materials:

0,2699615,880000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
18,0336017,680001,020B9FA2382 =xLlosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm

de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior. Marca BREINCO model
VULCANO gris cendra.

m2

4,0306279,972600,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 22,33418 22,33418



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,316211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,73089
1,749244,00%DESPESES INDIRECTES

45,48012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,46m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat remolinat mecànic

F9G16735 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24800/R 21,240000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,98750/R 17,750000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,23550 12,23550
Maquinària:

0,25200/R 5,040000,050C2003000 =xRemolinador mecànich
0,61712/R 4,640000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,86912 0,86912
Materials:

74,6550071,100001,050B065E76C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

Subtotal... 74,65500 74,65500

0,183531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,94315
3,517734,00%DESPESES INDIRECTES

91,46088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,68u Connexió a farola existent al passatge MarconiFCONEXI Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
32,92500/R 21,950001,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
28,24500/R 18,830001,500A013H000 =xAjudant electricistah
26,62500/R 17,750001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,79500 87,79500

1,316931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,11192
3,564484,00%DESPESES INDIRECTES

92,67640COST EXECUCIÓ MATERIAL

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €131,98u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J525E Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,86980/R 21,240002,395A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
42,51125/R 17,750002,395A0140000 =xManobreh

Subtotal... 93,38105 93,38105
Materials:

0,004051,350000,003B0111000 =xAiguam3
0,8553292,970000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,2024552,550000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

12,799920,1600079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

13,26491140,369380,0945D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,12665 32,12665

1,400721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,90842
5,076344,00%DESPESES INDIRECTES

131,98475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,92u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,92080/R 21,240000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,45500/R 17,750000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,37580 16,37580
Materials:

1,0624026,560000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

33,2000033,200001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 34,26240 34,26240



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,245641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,88384
2,035354,00%DESPESES INDIRECTES

52,91919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,72m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ425 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,90000/R 21,950002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
37,72000/R 18,860002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 81,62000 81,62000
Materials:

37,0770036,350001,020BD7JJ400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 37,07700 37,07700

1,224301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,92130
4,796854,00%DESPESES INDIRECTES

124,71815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,72m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JL425 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,87500/R 21,950002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
47,15000/R 18,860002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 102,02500 102,02500
Materials:

59,6394058,470001,020BD7JL400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 59,63940 59,63940

1,530381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,19478
6,527794,00%DESPESES INDIRECTES

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

169,72257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,84m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

FD957470 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,29392/R 21,240000,108A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,91700/R 17,750000,108A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,21092 4,21092
Materials:

7,1100252,550000,1353B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 7,11002 7,11002

0,063161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,38410
0,455364,00%DESPESES INDIRECTES

11,83947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD95B470 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05856/R 21,240000,144A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,55600/R 17,750000,144A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,61456 5,61456
Materials:

10,2314952,550000,1947B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 10,23149 10,23149

0,084221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,93027
0,637214,00%DESPESES INDIRECTES

16,56748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,62u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

FDB17660 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31000/R 21,240000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,43750/R 17,750000,250A0140000 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,74750 9,74750
Materials:

16,6636152,550000,3171B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 16,66361 16,66361

0,146211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,55732
1,062294,00%DESPESES INDIRECTES

27,61962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,50m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10

FDD1A525 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

98,70228/R 21,240004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
82,48425/R 17,750004,647A0140000 =xManobreh

Subtotal... 181,18653 181,18653
Materials:

0,008101,350000,006B0111000 =xAiguam3
1,5154192,970000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

19,192320,16000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

24,70501140,369380,176D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 45,42084 45,42084

2,717801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,32517
9,173014,00%DESPESES INDIRECTES

238,49817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,60u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

FDDZ51A5 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,37200/R 21,240000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,32500/R 17,750000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,69700 11,69700
Materials:

3,720003,720001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,33351140,369380,0095D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 5,05351 5,05351

0,175461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,92597
0,677044,00%DESPESES INDIRECTES

17,60300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,56u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

FDDZAED4 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,70840/R 21,240000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,27750/R 17,750000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,98590 15,98590
Materials:

0,9481926,560000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

129,52000129,520001,000BDDZAED0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 610 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 130,46819 130,46819

0,239791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,69388
5,867764,00%DESPESES INDIRECTES

152,56163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18860/R 18,860000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,18860 0,18860
Materials:

0,102000,100001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,10200 0,10200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,002831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,29343
0,011744,00%DESPESES INDIRECTES
0,30517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,48u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i
solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base
de geotèxtil, inclou subministrament, transport i
col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat. 

FDK20410 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,39697/R 21,240001,4782A0121000 =xOficial 1ah
26,23805/R 17,750001,4782A0140000 =xManobreh

Subtotal... 57,63502 57,63502
Materials:

1,8420015,350000,120B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst
0,6507992,970000,007B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,320000,1600077,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

0,259200,320000,810B7B1I020 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

m2

65,3200065,320001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

13,78538143,597680,096D070I025 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

m3

Subtotal... 94,17737 94,17737

0,576351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,38874
6,095554,00%DESPESES INDIRECTES

158,48429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €398,28u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany,
i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues
capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues
capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat. 

FDK20425 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

153,36554/R 21,240007,2206A0121000 =xOficial 1ah
128,16565/R 17,750007,2206A0140000 =xManobreh

Subtotal... 281,53119 281,53119
Materials:

0,9297092,970000,010B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,6630052,550000,260B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,800000,16000105,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

47,1200047,120001,000BDKZ0010 =xTapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

u

20,10368143,597680,140D070I025 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

m3

Subtotal... 98,61638 98,61638

2,815311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 382,96288
15,318524,00%DESPESES INDIRECTES

398,28140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,59u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282C9 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,48000/R 21,240002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
17,75000/R 17,750001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,23000 60,23000
Materials:

0,001351,350000,001B0111000 =xAiguam3
0,2975092,970000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

8,159240,1700047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

6,93425140,369380,0494D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 15,39234 15,39234
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,903451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,52579
3,061034,00%DESPESES INDIRECTES

79,58682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,63u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G9 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,72000/R 21,240003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
26,62500/R 17,750001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 90,34500 90,34500
Materials:

0,002701,350000,002B0111000 =xAiguam3
0,3904792,970000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,325430,1700072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

10,61193140,369380,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,33053 23,33053

1,355181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,03070
4,601234,00%DESPESES INDIRECTES

119,63193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,08u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55800/R 21,240000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,98750/R 17,750000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,54550 17,54550
Materials:

0,1828929,030000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

30,1600030,160001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 30,34289 30,34289

0,263181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,15157
1,926064,00%DESPESES INDIRECTES

50,07764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,20u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,43400/R 21,240000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,21250/R 17,750000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64650 13,64650
Materials:

0,0929029,030000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

31,4400031,440001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 31,53290 31,53290

0,204701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,38410
1,815364,00%DESPESES INDIRECTES

47,19946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,80m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB1C455 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36550/R 21,950000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,46940/R 18,860000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,83490 11,83490
Materials:

3,264003,200001,020BFB1C400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

11,2980037,660000,300BFWB1C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,160000,160001,000BFYB1C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,72200 14,72200

0,177521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,73442
1,069384,00%DESPESES INDIRECTES

27,80380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB23455 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09750/R 21,950000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,94300/R 18,860000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,04050 2,04050
Materials:

0,153000,150001,020BFB23400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,309001,030000,300BFWB2305 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 0,48200 0,48200

0,030611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,55311
0,102124,00%DESPESES INDIRECTES
2,65523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,47m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB26455 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53650/R 21,950000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,32020/R 18,860000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,85670 2,85670
Materials:

0,510000,500001,020BFB26400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,816002,720000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,070000,070001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,39600 1,39600

0,042851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,29555
0,171824,00%DESPESES INDIRECTES
4,46737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,69m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB27455 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75600/R 21,950000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,50880/R 18,860000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,26480 3,26480
Materials:

0,785400,770001,020BFB27400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,263004,210000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,110000,110001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,15840 2,15840

0,048971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47217
0,218894,00%DESPESES INDIRECTES
5,69106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,66u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció.

FG000010 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

312,17000312,170001,000BG000010 =xAmpliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

u

Subtotal... 312,17000 312,17000



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 312,17000
12,486804,00%DESPESES INDIRECTES

324,65680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TF1K Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54875/R 21,950000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,37660/R 18,830000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,92535 0,92535
Materials:

1,295401,270001,020BG22TF10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,29540 1,29540

0,013881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,23463
0,089394,00%DESPESES INDIRECTES
2,32402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69m 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

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72435/R 21,950000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,37660/R 18,830000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,10095 1,10095
Materials:

1,468801,440001,020BG22TH10 =xTub 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

m

Subtotal... 1,46880 1,46880
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,016511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58626
0,103454,00%DESPESES INDIRECTES
2,68971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

FG319534 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32925/R 21,950000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,28245/R 18,830000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,61170 0,61170
Materials:

1,275001,250001,020BG319530 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,27500 1,27500

0,009181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89588
0,075844,00%DESPESES INDIRECTES
1,97171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

FG319564 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87800/R 21,950000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,75320/R 18,830000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,63120 1,63120
Materials:

4,100404,020001,020BG319560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,10040 4,10040

0,024471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,75607
0,230244,00%DESPESES INDIRECTES
5,98631COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,99m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39000/R 21,950000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,76600/R 18,830000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,15600 8,15600
Materials:

1,183201,160001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,140000,140001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,32320 1,32320

0,122341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,60154
0,384064,00%DESPESES INDIRECTES
9,98560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,06u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1122E Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39000/R 21,950000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,76600/R 18,830000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,15600 8,15600
Materials:

8,260008,260001,000BGD11220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

3,710003,710001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 11,97000 11,97000

0,122341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,24834
0,809934,00%DESPESES INDIRECTES

21,05827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00u Numeració de columnes segons especificacions dels
tècnics municipals

FGD112PA Rend.: 1,000P- 84
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.638,00u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost,
plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

FGZZ3000 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.575,000001.575,000001,000BGZZ3000 =xRedacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost,
plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

u

Subtotal... 1.575,00000 1.575,00000

COST DIRECTE 1.575,00000
63,000004,00%DESPESES INDIRECTES

1.638,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €966,02u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-5 per a 2
projectors de la marca ESCOFET.

FHM1FUL5 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63350/R 21,950000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,97990/R 18,830000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,43750/R 17,750000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,05090 26,05090
Maquinària:

42,39000/R 42,390001,000C1503000 =xCamió gruah
35,91000/R 35,910001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 78,30000 78,30000
Materials:

15,8782051,220000,310B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

772,20000772,200001,000BHM1FUL5 =xColumna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-5 per a 2
projectors de la marca ESCOFET.

u

36,0500036,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 824,12820 824,12820
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,390761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 928,86986
37,154794,00%DESPESES INDIRECTES

966,02466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.351,66u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/10 per a 3
projectors de la marca ESCOFET.

FHM1FUL7 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63350/R 21,950000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,97990/R 18,830000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,43750/R 17,750000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,05090 26,05090
Maquinària:

42,39000/R 42,390001,000C1503000 =xCamió gruah
35,91000/R 35,910001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 78,30000 78,30000
Materials:

15,8782051,220000,310B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1.143,000001.143,000001,000BHM1FUL7 =xColumna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/10 per a 3
projectors de la marca ESCOFET.

u

36,0500036,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 1.194,92820 1.194,92820

0,390761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.299,66986
51,986794,00%DESPESES INDIRECTES

1.351,65666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.484,57u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 O FUL-9
per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

FHM1FUL9 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63350/R 21,950000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,97990/R 18,830000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,43750/R 17,750000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,05090 26,05090
Maquinària:

42,39000/R 42,390001,000C1503000 =xCamió gruah
35,91000/R 35,910001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 78,30000 78,30000
Materials:

15,8782051,220000,310B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1.270,800001.270,800001,000BHM1FUL9 =xColumna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer
galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular.
(2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W.
Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 O FUL-9
per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

u

36,0500036,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 1.322,72820 1.322,72820

0,390761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.427,46986
57,098794,00%DESPESES INDIRECTES

1.484,56866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €637,20u Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K
350mA. Cos/Marc d'alumini injectat fos a pressió, amn
aletas de refrigeració. Difusor de vidre templat de 4
mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops.
Barnissat en diverses fases. De inmersió de
cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i a les
neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina
acrílica ecológica estabilitzada als raigs UV. Dotació
amb fixació zincada i barnizada. Amb cable per a la
conexió elèctrica i amb equip de protecció
sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura
dintre de la lluminaria amb restabliment automàtic.
Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de
policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según
las normas EN 60529. LED: tecnología LED de última
generación temperatura de color 3000ºK - 700mA -
31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL.

FHN2IS25 Rend.: 2,905P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,64458/R 21,950000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,26867/R 18,830000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,91325 4,91325
Materials:
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607,71000607,710001,000BHN2IS25 =xLlumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K

350mA. Cos/Marc d'alumini injectat fos a pressió, amn
aletas de refrigeració. Difusor de vidre templat de 4
mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops.
Barnissat en diverses fases. De inmersió de
cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i a les
neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina
acrílica ecológica estabilitzada als raigs UV. Dotació
amb fixació zincada i barnizada. Amb cable per a la
conexió elèctrica i amb equip de protecció
sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura
dintre de la lluminaria amb restabliment automàtic.
Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de
policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según
las normas EN 60529. LED: tecnología LED de última
generación temperatura de color 3000ºK - 700mA -
31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 

u

Subtotal... 607,71000 607,71000

0,073701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 612,69695
24,507884,00%DESPESES INDIRECTES

637,20483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,96u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

FJ650002 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,37520/R 21,950000,336A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,33696/R 18,860000,336A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,71216 13,71216
Materials:

35,1500035,150001,000BJ650002 =xFiltre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou part proporcional de peces
de connexió

u

Subtotal... 35,15000 35,15000

0,137121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,99928
1,959974,00%DESPESES INDIRECTES

50,95925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,97u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

FJM61140 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,39000/R 21,950000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,77200/R 18,860000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,16200 8,16200
Materials:

7,070007,070001,000BJM61140 =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4''

u

Subtotal... 7,07000 7,07000

0,122431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,35443
0,614184,00%DESPESES INDIRECTES

15,96861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,35u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 200 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

FJS5A767 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85350/R 21,950000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,45180/R 18,860000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,30530 5,30530
Materials:

0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

7,372000,970007,600BJS51760 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 7,39600 7,39600

0,132632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,83393
0,513364,00%DESPESES INDIRECTES

13,34729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,66u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig,
de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

FJS5R202 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48750/R 21,950000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,48750 5,48750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,610005,610001,000BJS5R200 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a

instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

u

Subtotal... 5,61000 5,61000

0,109752,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,20725
0,448294,00%DESPESES INDIRECTES

11,65554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,10u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues
estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

FJSA0004 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,62626/R 21,950002,6709A012M000 =xOficial 1a muntadorh
50,37317/R 18,860002,6709A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 108,99943 108,99943
Materials:

109,24000109,240001,000BJSA0004 =xCaixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues
estacions

u

Subtotal... 109,24000 109,24000

1,089991,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 219,32942
8,773184,00%DESPESES INDIRECTES

228,10260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €425,01u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+'
o equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

FJSA0010 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,99460/R 21,950002,2321A012M000 =xOficial 1a muntadorh
42,03044/R 18,830002,2321A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 91,02504 91,02504
Materials:

316,73000316,730001,000BJSA0010 =xCònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+'
o equivalent

u

Subtotal... 316,73000 316,73000

0,910251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,66529
16,346614,00%DESPESES INDIRECTES

425,01190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,86u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

FJSB1211 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,46250/R 21,950000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,46250 16,46250
Materials:

46,4900046,490001,000BJSB1210 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

3,010003,010001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

u

Subtotal... 49,50000 49,50000

0,246941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,20944
2,648384,00%DESPESES INDIRECTES

68,85782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €943,77u Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complets, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues
amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

FJZ10006 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

907,47000907,470001,000BJZ10006 =xConnexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complets, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues
amb verificació oficial. Tot completament acabat

u

Subtotal... 907,47000 907,47000

COST DIRECTE 907,47000
36,298804,00%DESPESES INDIRECTES

943,76880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,96u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

FN111G64 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58500/R 21,950000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,65800/R 18,860000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,24300 12,24300
Materials:

8,690008,690001,000BN111G60 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant
d'acer

u

Subtotal... 8,69000 8,69000

0,183651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,11665
0,844674,00%DESPESES INDIRECTES

21,96131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,54u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN316324 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58500/R 21,950000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,65800/R 18,860000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,24300 12,24300
Materials:

16,9400016,940001,000BN316320 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 16,94000 16,94000

0,183651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,36665
1,174674,00%DESPESES INDIRECTES

30,54131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,35u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN318324 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,23125/R 21,950000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,07250/R 18,860000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,30375 15,30375
Materials:

33,8400033,840001,000BN318320 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 33,84000 33,84000

0,229561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,37331
1,974934,00%DESPESES INDIRECTES

51,34824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €520,93u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

FN748324 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,23125/R 21,950000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,07250/R 18,860000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,30375 15,30375
Materials:

485,36000485,360001,000BN748320 =xVàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 485,36000 485,36000

0,229561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 500,89331
20,035734,00%DESPESES INDIRECTES

520,92904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,19u Banc dau model BASIC 60 de la marca BREINCO, de
dimensions 60x46x60cms color negre. Col.locat amb
fixacions mecàniques segons fabricant.

FQDAU Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,25720/R 21,240000,530A0121000 =xOficial 1ah
9,40750/R 17,750000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,66470 20,66470
Maquinària:

22,46670/R 42,390000,530C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 22,46670 22,46670
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

182,70000182,700001,000BQDAU =xBanc de formigó model BASIC60 de la marca
BREINCO acabat color negre o gris cendra.

u

Subtotal... 182,70000 182,70000

0,309971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 226,14137
9,045654,00%DESPESES INDIRECTES

235,18703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €545,11u BANC MODEL QUATRE DE FUSTA MASSISSA DE
BOLONDO INALTERABLE ALS AGENTS
ATMOSFERICS I ALS MICROORGANISMES, DE 250
CM DE LLARGARIA, AMB SUPORTS D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 POLIT I ABRILLANTAT
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES
SOBRE DAUS DE FORMIGO

FQ10U120 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97360/R 21,240000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
26,62500/R 17,750001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,59860 29,59860
Materials:

4,7952049,950000,096B0603220 =xFormigo de resistencia 12.5 N/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

m3

489,16000489,160001,000BQ10U120 =xBanc model quatre de fusta massissa de bolondo
inalterable als agents atmosferics i als
microorganismes, de 250 cm de llargaria, amb suports
d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillantat

u

Subtotal... 493,95520 493,95520

0,591972,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 524,14577
20,965834,00%DESPESES INDIRECTES

545,11160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,98u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de
tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó

FQ21CC65 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,49600/R 21,240000,400A0121000 =xOficial 1ah
13,31250/R 17,750000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,80850 21,80850
Maquinària:

2,56500/R 3,420000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,56500 2,56500
Materials:
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110,11000110,110001,000BQ21CC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de
tub d'acer inoxidable

u

5,5547570,313240,079D060M0B2 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 115,66475 115,66475

0,327131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,36538
5,614624,00%DESPESES INDIRECTES

145,97999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,56u APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER
GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I
AMB ANELLA TAPAJUNTS

FQZZUM80 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62000/R 21,240000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,87500/R 17,750000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,49500 19,49500
Materials:

42,6600042,660001,000BQZZV010 =xAparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de
llargaria i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de
diametre i anella tapajunts

u

0,3998679,972600,005D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 43,05986 43,05986

0,487382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,04224
2,521694,00%DESPESES INDIRECTES

65,56392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,41m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de
fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

FR3A7010 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10516/R 26,290000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,02566/R 23,330000,0011A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,13082 0,13082
Materials:
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0,263505,270000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

Subtotal... 0,26350 0,26350

0,001961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,39628
0,015854,00%DESPESES INDIRECTES
0,41213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,02m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2212 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66600/R 23,330000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,66600 4,66600
Maquinària:

4,01375/R 47,500000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,01375 4,01375
Materials:

36,4633531,570001,155BR3P2210 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 36,46335 36,46335

0,069991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,21309
1,808524,00%DESPESES INDIRECTES

47,02161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,88m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

FR3PE454 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,66100/R 26,290000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
20,99700/R 23,330000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 44,65800 44,65800
Materials:

45,9000045,000001,020BR3PE450 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

m3

Subtotal... 45,90000 45,90000

0,669871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,22787
3,649114,00%DESPESES INDIRECTES
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94,87698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,65u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de 50 l

FR41123B Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

206,39000206,390001,000BR41123B =xAcacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

u

Subtotal... 206,39000 206,39000

COST DIRECTE 206,39000
8,255604,00%DESPESES INDIRECTES

214,64560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,54u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua

FR41271B Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,6700046,670001,000BR41271B =xAcer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

u

Subtotal... 46,67000 46,67000

COST DIRECTE 46,67000
1,866804,00%DESPESES INDIRECTES

48,53680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,54u Subministrament de Brachychiton populneus de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

FR419D3B Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

91,8700091,870001,000BR419D3B =xBrachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

u

Subtotal... 91,87000 91,87000

COST DIRECTE 91,87000
3,674804,00%DESPESES INDIRECTES

95,54480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,60u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

FR43943B Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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133,27000133,270001,000BR43943B =xJacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en

contenidor de 50 l
u

Subtotal... 133,27000 133,27000

COST DIRECTE 133,27000
5,330804,00%DESPESES INDIRECTES

138,60080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,09u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 l

FR43H439 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

97,2000097,200001,000BR43H439 =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 70 l

u

Subtotal... 97,20000 97,20000

COST DIRECTE 97,20000
3,888004,00%DESPESES INDIRECTES

101,08800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,85u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

FR45C63B Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,89000123,890001,000BR45C63B =xTipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

u

Subtotal... 123,89000 123,89000

COST DIRECTE 123,89000
4,955604,00%DESPESES INDIRECTES

128,84560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,68u Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua

FR45DA1B Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,2700035,270001,000BR45DA1B =xUlmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

u

Subtotal... 35,27000 35,27000

COST DIRECTE 35,27000
1,410804,00%DESPESES INDIRECTES
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36,68080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,54u Subministrament d'Ammophila arenaria en alvèol
forestal de 200 cm3

FR49C2F1 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,520000,520001,000BR49C2F1 =xAmmophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm3u

Subtotal... 0,52000 0,52000

COST DIRECTE 0,52000
0,020804,00%DESPESES INDIRECTES
0,54080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29u Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15
a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

FR4EK612 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,200002,200001,000BR4EK612 =xLinum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
0,088004,00%DESPESES INDIRECTES
2,28800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,66u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal
de 400 cm3

FR4ETLF1 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,630000,630001,000BR4ETLF1 =xLygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3u

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 0,63000
0,025204,00%DESPESES INDIRECTES
0,65520COST EXECUCIÓ MATERIAL



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 17/01/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,48u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

FR61136A Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62900/R 26,290000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,92400/R 24,620000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh
8,16550/R 23,330000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 15,71850 15,71850
Maquinària:

16,63450/R 47,500000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,24250/R 39,250000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 24,87700 24,87700
Materials:

0,311041,350000,2304B0111000 =xAiguam3
50,6649643,980001,152BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 50,97600 50,97600

0,235781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,80728
3,672294,00%DESPESES INDIRECTES

95,47957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,97u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR61236A Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62900/R 26,290000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,92400/R 24,620000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh
8,16550/R 23,330000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 15,71850 15,71850
Maquinària:

16,63450/R 47,500000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,63040/R 29,760000,290C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
8,24250/R 39,250000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
5,30112/R 40,160000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th
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Subtotal... 38,80852 38,80852
Materials:

0,311041,350000,2304B0111000 =xAiguam3
50,6649643,980001,152BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 50,97600 50,97600

0,235781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,73880
4,229554,00%DESPESES INDIRECTES

109,96835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,50u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

FR6B1152 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10516/R 26,290000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,27996/R 23,330000,012A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,38512 0,38512
Maquinària:

0,07850/R 39,250000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,07850 0,07850
Materials:

0,006751,350000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00675 0,00675

0,005781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,47615
0,019054,00%DESPESES INDIRECTES
0,49519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,83u Fixació d'arbre, amb sistema de subjecció format per
una estaca de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de
diàmetre i 1,5 m de llargària, clavada un mínim de 30
cm en el fons del clot de plantació i lligada a una
abraçadora elàstica al arbre

FRZ52200 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,51600/R 26,290000,400A012P000 =xOficial 1a jardinerh
9,33200/R 23,330000,400A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,84800 19,84800
Materials:

2,770002,770001,000BRZ21610 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

u
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Subtotal... 2,77000 2,77000

0,297721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,91572
0,916634,00%DESPESES INDIRECTES

23,83235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub
protector de plàstic de 100 cm d'alçària i canya de
bambú per entutorar, col·locat

FRZ82A00 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19940/R 23,330000,180A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,19940 4,19940
Materials:

0,240000,240001,000BRZ82A00 =xTub protector de plàstic de 100 cm d'alçària amb
canya de bambú per entutorar, per a protecció del
tronc contra rosegadors

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

0,062991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50239
0,180104,00%DESPESES INDIRECTES
4,68249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,07u Adaptació de tapes, arquetes i demés elements
preexistents dintre de la zona d'àmbit i no modificats
en el present projecte.

FSERVEIS Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,49600/R 21,240000,400A0121000 =xOficial 1ah
7,10000/R 17,750000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,59600 15,59600
Materials:

0,9786016,310000,060B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
9,2970092,970000,100B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 10,27560 10,27560

0,155961,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,02756
1,041104,00%DESPESES INDIRECTES

27,06866COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,24m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

G7BC37A0 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84960/R 21,240000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,37720/R 18,860000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,22680 1,22680
Materials:

0,913000,830001,100B7B137A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,91300 0,91300

0,018401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,15820
0,086334,00%DESPESES INDIRECTES
2,24453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,91m Protecció de troncs, mitjançant tancat de fins a 2 m
d'alçada, format per entabillat reomplert amb gomes.
Inclou subministrament i col·locació de tots els
materials i treballs necessaris per a la seva completa
col·locació. Tot inclòs i completament acabat.

HRE20001 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57250/R 26,290000,250A012P000 =xOficial 1a jardinerh
5,83250/R 23,330000,250A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 12,40500 12,40500
Materials:

0,220000,880000,250B0A11000 =xFilferro acerkg
6,09952190,610000,032B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,296000,740000,400B7C23100 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN

13163, de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió i de 0.2 m2K/W de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

m2

Subtotal... 6,61552 6,61552

0,124051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,14457
0,765784,00%DESPESES INDIRECTES

19,91035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,00u Retirada de porta de reixa metàl.lica existent i càrrega
manual sobre camió.

PORTA Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,72000/R 21,240003,000A0121000 =xOficial 1ah
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17,75000/R 17,750001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 81,47000 81,47000

1,222051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,69205
3,307684,00%DESPESES INDIRECTES

85,99973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,25m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió i reposició
de llamborda existent 30x20x10cms model VULCANO
color gris, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat.

REPOSICI Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14180/R 21,240000,195A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,65625/R 17,750000,375A0140000 =xManobreh
0,36720/R 18,360000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,16525 11,16525
Maquinària:

4,36425/R 63,250000,069C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,42572/R 81,870000,0052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,13380/R 6,690000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,92377 4,92377
Materials:

0,7304815,880000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
18,0336017,680001,020B9FA2382 =xLlosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm

de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior. Marca BREINCO model
VULCANO gris cendra.

m2

Subtotal... 18,76408 18,76408

COST DIRECTE 34,85310
1,394124,00%DESPESES INDIRECTES

36,24722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Esbrossada

Enderroc vorera panot/lloses

Enderroc aglomerat asfàltic

Tall amb disc
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Paviment panot 20x20x4cm

Paviment panot podotàctil

Paviment panot estriat

Vorada formigó T3+rigola rajol 30x30x8cm

Paperera trabucable 70l

Gual vehicles formigó prefabricat R60

Gual vianants vorera deprimida

Paviment llamborda Vulcano 20x30x10cm cendra

Paviment llambordí Terana 8x8x6cm marfil 

Rigola llamborda 20x30x10cm gris cendra

Bancs tipus Quatro 250cm

Banc dau de formigó 60x60x45cm

Pletina acer galvanitzat 10x200mm

Paviment de formigó acabat fratasat

Escocell 1,8x1,2m pletina acer galvanitzat 10mm

Escocell 1,5x1,5m pletina acer galvanitzat 10mm

Escocell formigó prefabricat tipus Ramla

Aparcabicis universal 
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1.3

comandament existent

cantonada amb c/Marconi

1.11

arqueta per a previsió

connexió enllumenat

1.10

LLEGENDA

Quadre d´Enllumenat existent 

Línia 1  4x10 mm2 + xarxa terra Cu 35 mm2

Columna existent

Columna existent a eliminar

Columna existent a eliminar

Aplic a façana existent a eliminar

Columna ful 5 m amb 2 projectors 31W LED

Columna ful 7/10 m amb 3 projectors 31W LED

Arqueta 650x650mms

+ línia doble nivell 4x2.5mm2  
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ARQUETA TIPUS I TAPA    PAS DE CARRER

FORMIGÓ HM15

ARREBOSAT I LLISCAT

VORERA

MARC PNL Ø 120X120

TAPA DE FONERIA Ø 650 X 650

E.P.

 DOBLE PARET Ø INTERIOR MÍNIM 63

0,05
0,12

0
,
0
5

1
,
0
0

7,5

CABLES A ZONA DE VIALS

RASA TIPUS PER ENTUBAR

AL DE CIRCUITS MÉS UN DE RESERVA

ES COL.LOCARÀ IN NOMBRE DE TUBS IGUAL 

NOTA:

FORMIGÓ HM20

CABLE NU DE COURE DE 35mm 37/64

TUBS DE POLIETILÉ CORRUGAT ALTA DENSITAT

1

PLACA COURE 300X300

1
.
5
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0
.
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RASANT PAVIMENT

COLUMNA

TERMINALS DE PALA ROSETA I

CARGOL INOXIDABLE

TUB DE PVC CORRUGAT 0.15 mm

TUB PVC CORRUGAT O minim int. 60 mm

CABLE DE COURE 16mm² AILLAT 450/750V

FORMIGO H-250

 FONAMENT COLUMNA 

TIPUS I PRESA DE TERRA

0
.
0
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,
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31,25

28,13

CABLES A ZONA DE VORERES

RASA TIPUS PER ENTUBAR

1

SUPERIRORS A Ø 8cm. I COMPACTAT 98%

REPLE DE LES RASES AMB MATERIAL PURGAT SENSE PEDRES

1

CABLE NU DE COURE DE 35mm 37/64

SORRA

TUBS DE POLIETILÉ DENSITAT, DOBLE PARET

LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVÍS I PROTECCIÓ

VEURE QUADRE BASAMENTS

 Ø INT. 60

2%

6

7

400

50

150150 380

4
0
0

6
4
0

NO SUPERIOR A 3cm.

REBLERT DE GRAVA DE GRUIX

I LLISCAT INTERIORMENT

FABRICA DE TOTXO GERO ARREBOSSAT 

 TUB CORRUGAT DOBLE CAPA Ø INT. 60

MARC I TAPA DE FUNDICIO

DETALL ARQUETA  ENLLUMENAT PUBLIC EN VORERA

AL DE CIRCUITS MÉS DOS DE RESERVA

ES COL.LOCARÀ IN NOMBRE DE TUBS IGUAL 

NOTA:

RECOBRIMENT GORC I VERD

ES COL.LOCARÀ IN NOMBRE DE TUBS IGUAL 

NOTA:

AL DE CIRCUITS MÉS UN DE RESERVA

t
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T

Femelles inferiors

anivellat el suport
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Detall  ancoratges de les columnes i  bàculs

i cimentacions que són en metres.

NOTA: Totes les dimensions són en mil·límetres excepte els dimensionats de les alçàries
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Reomplert amb formigó HM-25
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NOTA: Totes les altures en metres, tots els dimensionats en mil·límetres.
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12,5   0,01

12,5   0,01

12,5   0,01

12,5   0,01

12,5   0,01
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Placa base

Segons conicitat

Extrem a determinar

segons tipus de lluminària

(tant per mil)

0
.
3
0

i
n
t
e
r
i
o
r

Fonamentació

(vegeu detall  020101)

Formigó HM-20/P/20/I

Quadre de dimensions per a columnes

Columna tipus per llumenera tancada o globus difusor
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12.5   0,01
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Arbrat existent a eliminar

Arbrat existent a conservar

Liquidambar Styraciflua p 18/20

Acer negundo p 18/20

Ulmus pumila p 18/20

Jacaranda mimosifolia p 18/20

Acacia dealbata p 18/20

Brachychiton populneus p 18/20

Tipuana tipu p 18/20

Linum narbonense contenidor 1,5l 10ut/m2

Lygeum spartum contenidor 1l 10ut/m2

Ammophila arenaria 3l 5ut/m2
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By-pass mestre

Pericó comptador

Connexió a la xarxa existent

LLEGENDA

Xarxa primària PE D32 BD (PN 10atm) D40 

Tub PE32 BD (PN 10atm)  D32 amb anella

de tub de PE D17 amb degoter integrat cada

50cm, de 2m de longitud a cada arbre

Pericó comptador 80x60x20cm 3.200l/h

Pericó 60x60x60 cm amb by-pass sectorial

de 1" amb filtre de 300 micres i reductor de

pressió de 10a 0.5 atm

Pericó 40x40x50 cm.amb vàlvula racord plà

manual de 1.1/2" per rentatge

Xarxa font  PE D32 BD (PN 10atm) D40 

Xarxa degoteig  PE D32 BD (PN 10atm) D40 

Xarxa arbrat  PE D32 BD (PN 10atm) D32 

Dues filades de tub PE D17 amb degoters

integrat cada 50cm

Font tipus Atlàntida

Tubulars rigides de doble Ø interior que el de

les instal·lacions d'aigua en zones

pavimentades
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0.40 x 0.40

0

.

0
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8

8

2

Ø

0

.

0

1

SECCIO B-B'

0.015

0.025

PLANTA 

TAPA

0.404 x 0.404

INTERIOR

0

.

0

3

0

.

0

8

L-25x25x3cm.

Pletina 80x30x4cm.

PLANTA SECCIO A-A'

A
'

A

0.40 x 0.40

0.70 x 0.70

PLANTA

0.05

0.40

0
.
6
0

0
.
1
0

0
.
0
2

Nivell  vorera acabada

Maons

Tub de polietilè de Ø90mm., interior llis

Marc de ferro

Tapa de fosa

Nivell  terreny natural

1.5cm. arrebossat i lliscat

SECCIÓ

ESCALA: 1/5

Detall arqueta de registre.

MARC

segellat final amb polieuratà, 10 cm.

ARQUETES EN VORERA

ARQUETES:

Situades als passos de carrer de 60x060x80

Resta arquetes de 40x40x60
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Colze PVC

Automatisme

Tub PVC

Colze PVC

Vàlvula de bola

Xarxa general

Vàlvula de bola

"T" PVC

de reg

Detall bateria de reg

Clau de bola

0.40

0.38

Paviment 

de vorera

Electrovàlvula

Formigó HM-20

Totxo perforat

de 10x14x29

estanca 

Caixa de connexió

Tapa de foneria

0
.
6
0

0
.
0
3
5

0
.
1
0

Arrebossat remolinat

0.14 0.35 0.14

Desguàs

Arqueta tipus electrovàlvula

Grava

0
.
2
0

P
endent

SECCIÓ 

Formigó H-150

Totxo perforat

de 10x14x29

Arqueta de connexió a la xarxa

de reg amb comptador

Les dimensions de l'arqueta aniran en funció del

diàmetre del comptador

Contador 

Desguaç

Vàlvula de comporta

Grava

Paviment 

de vorera

1
.
3
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat 
es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions 
anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà 
de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels 
assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0311500,B0310500,B0310020,B0312010,B0312020,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en 
una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
     - De pedra calcària  
     - De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua 
>1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement 
es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim 
les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge 
o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 
28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a 
la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, 
s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest 
àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no 
estructural.  

 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B036 -  ULL DE PERDIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0361000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulat procedent de roques dures.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què intervingui.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0371000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural  
- Tot-u artificial  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
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Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
TOT-U NATURAL:  
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de 
graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.   
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25  
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30  
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  
TOT-U ARTIFICIAL:  
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests 
residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35  
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30  
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130):  < 2  
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes  
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5% 
- A la resta:  < 1%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
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-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 
956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut 
creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els 
components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i 
UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes 
que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes 
que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
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¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents 
als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques 
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no 
conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs 
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs 
de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 
resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent 
a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es 
destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons 
l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser 
les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de 
constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials.  
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions exigides.  
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta.  
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  
     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  
     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2)  
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament 
els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar 
els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064300B,B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, 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 a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi 
d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del 
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula 
següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del 
tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 
197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  
(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
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¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 
0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no 
serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-
SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  

     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a 
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua 
sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la 
resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin 
en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 
dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
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     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, 
xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com 
un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de 
formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 
dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, 
en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 
dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065E76C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, 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 a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi 
d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del 
ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  



 
 

Urbanització de l’accés al nou IES Torrent dels Alous entre la plaça Salvador Espriu i el passatge de Marconi  Gener 2017     

 

11 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula 
següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del 
tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 
197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  
(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 
0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no 
serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-
SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a 
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua 
sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la 
resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin 
en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 
dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, 
xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com 
un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
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- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de 
formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 
dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real 
serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es 
troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, 
en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 
dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 
característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o 
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 
% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als 
requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui 
inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
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     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa 
dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons 
refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i 
parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es 
presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció 
química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 
bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta 
formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
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     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 
les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats 
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE 
RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a 
l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  

 
  
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0818120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una 
proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de 
millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
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- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
 
ADDITIUS: 
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 o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
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: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i 
repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament 
la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas 
de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en 
primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire 
uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, 
l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici 
sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del 
pes total del ciment 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del 
ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En 
estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de 
ciment. 
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I 
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 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, 
en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica. 
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no 
afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de 
disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de la EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 

 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm 
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 % 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
 
FUM DE SILICI: 
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i 
compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en 
fresc com en endurit. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 
 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o 
altes temperatures. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ADDICIONS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad. 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la 
designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que 
no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi ha de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la 
designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que 
no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de la EHE-08 
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- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) 
     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 
     - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 
     - Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE-08 en addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de la EHE.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de la EHE.  
 

 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 
com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de 
la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de 
la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes 
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o 
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior 
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona 
física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a 
compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 
garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de 
confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la 
norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el 
material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A6D0. 
 
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert 
a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
  
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
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- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a 
l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 
estructurales no aleados.  
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  

 
  
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1. 
 
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 127002):  <= 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 127004):  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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d'aigua  
          - Gelabilitat  
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  
          - Resistència al xoc  
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió  
          - Estructura   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert 
a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
  
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200,B9E13208,B9E13201,B9E1F108. 
 
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.  
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El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - 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.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a 
més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 
1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de 
qualitat del fabricant.  
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especificat.  

 
 
 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9FA2382. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons 
aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
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- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  

 
  
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z9CC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la 
vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la 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.  
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.  
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.  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits 
en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  
BASTIMENT:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
Toleràncies:  
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  
Separació entre traves:  <= 100 cm  
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada:  60 mm  
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REIXA FIXA:  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la 
norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos 
de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JN400,BD7JJ400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
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+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 
empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.  

 
  
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZAED0,BDDZ51A0. 
 
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.  
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.  
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
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:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la 
norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- 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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos 
de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1C400. 
 
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.  
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 
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- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
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  
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 l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
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* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB26400,BFB27400,BFB23400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal 
manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   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     ¦ 
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¦   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 l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1C05,BFWB2605,BFWB2705,BFWB2305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1C05,BFYB2605,BFYB2705,BFYB2305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
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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.  

 
  
  

BG -  Familia G 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TD10,BG22TH10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra 
ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres).  
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert 
a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de 
cada assaig concret.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  

 
  
  

BG -  Familia G 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG319350. 
 
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. 
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- 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  
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.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 
bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa.  

 
  
 

BG -  Familia G 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
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:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 21012:1971 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Material, secció, llargària i pes del conductor  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 
  
  

BG -  Familia G 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD11220. 
 
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.  
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 
  
  

BG -  Familia G 
 
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 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
  

BG -  Familia G 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
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.  

 
  
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.  
Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de funcionament de les instalacions 
d'enllumenat  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta 
metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 

Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de 
poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. 
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així 
com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del 
sistema centralitzat d'encesa. 
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu 
interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir.  
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
EQUIP DE CONTATGE:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha d'estar format pels següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les 
hores d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i 
reactiva i d'hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2.  

 
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGW -  MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
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 -  Familia J 
 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM61140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Manòmetres d'esfera per a roscar.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.  
Material:  Acer  
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C  
Tolerància de precisió:  ± 0,1 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió de servei  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons 
especificacions tècniques i referències.  
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha 
contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 
  
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN11 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN111G60. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN318320,BN316320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors 
permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la 
temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i 
tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.  
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.  
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).  
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
  
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN74 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN748320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de llautó  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial  
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21CC60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els 
punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del 
terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 
  
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ3Z1300,BQ311421ESKA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de formigó.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per: 
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa  
- Reixeta de desguàs   
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en 
l'aspecte exterior.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines 
ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, 
amb una amplària màxima de 0,8 mm.  
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social)  
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent.  

 
  
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3A -  ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3A7000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adobs simples:  
     - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
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     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs  
- Adobs binaris:  
     - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR  
- Adobs ternaris:  
     - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.  
Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí  
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica 
europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi 
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:  
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, 
segons MOA III  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a 
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.  

 
  
 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2210,BR3P2150,BR3PE450,BR3P2110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
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Grandària màxima:  25 mm  
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Als sacs hi han de figurar les següents dades:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica 
europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi 
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:  
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, 
segons MOA III  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a 
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.  

 
  
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR43H439,BR41271B,BR45DA1B,BR41123B,BR43943B,BR45C63B,BR419D3B,BR49C2F1,BR4EK612,BR4ETLF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  

- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un 
equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin 
arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les 
plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació 
d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en 
funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que 
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas 
les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i 
grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
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Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i 
de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen 
i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa 
de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es 
subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembras y céspedes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2,D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no 
estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

D070A4D1,D070I025,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 
càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
41 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Cala per a inspecció de fonaments  
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre  
- Cala per a inspecció de terrat  
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre  
- Cala per a inspecció de paret  
- Cala per a inspecció de paviments i soleres  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.  
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de reposar els elements constructius i els revestiments que s'hagin 
enderrocat o fet malbé, amb excepció de la pintura.  
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.  
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material d'entrebigat.  
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.  
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel tècnic competent.  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar 
el pou.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
F16 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F1697741. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Cala per a inspecció de fonaments  
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre  
- Cala per a inspecció de terrat  
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre  
- Cala per a inspecció de paret  
- Cala per a inspecció de paviments i soleres  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.  
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de reposar els elements constructius i els revestiments que s'hagin 
enderrocat o fet malbé, amb excepció de la pintura.  
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.  
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material d'entrebigat.  
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.  
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel tècnic competent.  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar 
el pou.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225632,F222K622,F2221754. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
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S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
  
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227A00F,F227T00F. 
 
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.  

 
  
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A30F,F228AM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta 
de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans 
adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, 
amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat 
in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 
m lineals com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit 
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una 
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 
103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 
expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921101F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests 
residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la 
DF autoritzi el contrari.  
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors 
següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
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L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després 
del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; 
revisió dels cantells de perfils transversals.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o 
contaminació del material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels 
punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, 
es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

 
  

  
F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
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 suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris 
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AUA10,F965A6D5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura  
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada.  
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
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* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97433EA. 
 
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.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1322G,F9E1321R,F9E1320G,F9E1138P. 
 
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,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5E492,F9F5T40F,F9F1C111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G16735. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars 
o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la 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 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les 
instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 
amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a 
punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* 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.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
  
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J525E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z9CC4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7JN425,FD7JJ425. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm 
per sobre del tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams 
que especifiqui la DF.  
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta 
ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta 
Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  

 
  
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD95B470,FD957470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs.  
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB17660. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  

- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de 
tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
- Planor:  ± 10 mm/m  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A525,FDDZAED4,FDDZ51A5. 
 
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  
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.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
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- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, 
com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del 
servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
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.  
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.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
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 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
FDKZH9C4. 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB1C455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 
etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
     - Distància a altres elements i conduccions.  
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  
 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB26455,FFB27455,FFB23455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 
etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 
3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han 
de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat 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.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
     - Distància a altres elements i conduccions.  
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TD1K,FG22TH1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 la conducción de cables. 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 la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG319354. 
 
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:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 
21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació 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.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser 
la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el 
cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat 
sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el 
suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per 
a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta 
peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de 
provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o 
be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer 
galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 
els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. 
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions 
massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I 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  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
 
 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380907. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins 
que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1122E. 
 
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, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I 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  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins 
que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
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Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
 
  
 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors 
de vianants o amb d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:  
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o 
oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que 
corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies 
d'enllumenat i als elements d'entrada d'informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de 
sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant 
directament els fils d'entrada amb els de sortida).  
 
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.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia. 
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de 
suspensió. 
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, 
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  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FJM6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM61140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar connectat a la xarxa.  
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.  
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
 
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 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de 
mostres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, 
climatitzadors, fan-coils, etc.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5A767,FJS5R202. 
 
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 elements: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de 
filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSB -  ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSB1211. 
 
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.  

 
  
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN111G64. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta manuals roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
Vàlvules de comporta motoritzades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
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- 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:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
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.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 
correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 
peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
  
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN318324,FN316324. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 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 la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols 
de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents 
peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 
correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei. 
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Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
  
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
FN74 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN748324. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió roscades, 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 les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
 
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 destini.  

 
  
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21CC65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ311422ESKA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
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- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3A -  INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FR3A7010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per al condicionament del sòl amb adobs minerals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adobs sòlids de fons d'alliberament ràpid  
- Adobs sòlids de fons d'alliberament lent  
- Adobs d'alliberament lent o molt lent a base de polímers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació i estesa d'adob amb mitjans mecànics o amb mitjans manuals segons indiqui la unitat d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
La formulació del adob ha serà la que determini la DF en funció de les característiques del terreny, el tipus de plantacions i l'època de realització de les 
feines.  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'estendre l'adob la DF ha de donar la seva aprovació.  
La DF, en cada cas, ha de triar la forma d'aplicació més correcte per tal d'evitar el deteriorament del producte aplicat.  
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament físic del terreny.  
L'aplicació de l'adob s'ha de fer amb el terra lleugerament humit.  
S'ha de fer el repartiment amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície.  
Després d'haver adobat el terreny s'ha de llaurar el terreny i s'ha de regar. Aquestes operacions no estan incloses a la unitat d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou les feines de llaurat ni reg necessàries.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2212,FR3P2154,FR3PE454. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR43H439,FR41271B,FR45DA1B,FR41123B,FR43943B,FR45C63B,FR419D3B,FR49C2F1,FR4EK612,FR4ETLF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de 
la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel 
nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR61136A,FR61236A,FR6B1152. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
     - Amb l'arrel nua  
     - Amb pa de terra  
     - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
     - En contenidor  
- Plantes de petit port:  
     - En alvèol forestal  
     - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
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     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o 
quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament 
futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, 
retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7BC37A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
 
 
Castellar del Vallès, gener de 2017 
 
 
 
 
Gemma Reguart i Querol 
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REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE RUBÍ 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Objecte 
 
I.-  L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei Municipal de 

Clavegueram al terme municipal de Rubí i de les relacions entre el 
prestador del Servei i els usuaris, indicant els drets i obligacions 
bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions 
d’altres administracions. 

 
II.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions 

que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la 
resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de 
Clavegueram s’ajustarà a allò previst al present Reglament i, 
subsidiàriament, a allò previst a la normativa aplicable en matèria de 
gestió de serveis públics per part dels ens locals. 

 
 

Article 2. Finalitats 
 
El Reglament del Servei Municipal de Clavegueram es dicta per a 
l’acompliment de les finalitats següents: 
 

a) Regular l’ús i el control del sistema públic de sanejament de manera que 
es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els equips 
que el constitueixen. 

 
b) Garantir, si escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les 

aigües residuals no domèstiques que s’aboquen al sistema públic de 
sanejament compleixin els límits establerts a l’annex II o a les 
autoritzacions o permisos preceptius. 

 
c) Garantir l’adequat tractament dels residus i de les emissions provinents 

del sistema públic de sanejament per tal d’evitar efectes nocius en el 
medi i la salut de les persones, i per tal d’assegurar el compliment de les 
normatives aplicables. 
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d) Minimitzar la contaminació del medi natural per descàrregues del 
sistema unitari mitjançant la construcció de dipòsits d’emmagatzematge 
previs a la connexió amb el sistema públic de sanejament en alta. 

 
e) Implantar la xarxa separativa d’aigües a les noves urbanitzacions, alhora 

que dotar-les de dipòsits d’emmagatzematge per a les aigües pluvials 
per tal de reutilitzar, previ tractament, aquestes aigües.  

 
f) Vetllar per l’estalvi i reaprofitament de les aigües, en la seva àmplia 

possibilitat d’usos, dins del marc de la nova cultura de l’aigua. 
 
 

Article 3. Definicions 
 
Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per: 
 

1. Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: el conjunt de béns de 
domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més 
xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, 
emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres 
instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir, 
conduir fins a l’estació i sanejar, de manera integrada, les aigües 
residuals generades en un o més municipis. 

 
2. Sistema de les xarxes separatives d’aigües pluvials: el conjunt de béns 

de domini públic constituït per les xarxes de recollida exclusiva de les 
aigües pluvials, provinents dels habitatges, carrers, carreteres i/o 
aparcaments, i que són abocades a la xarxa hidrogràfica (rius i rieres). El 
sistema inclou els mecanismes de filtració i depuració que siguin 
necessaris. L’abocament haurà de comptar amb el permís de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
3. Sistema de les xarxes unitàries: el conjunt de béns de domini públic 

constituït per les xarxes de recollida tant de les aigües residuals com de 
les aigües pluvials, provinents dels habitatges, carrers, carreteres, i que 
són abocades al sistema públic de sanejament en alta. 

 
4. Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini 

públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les 
estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en 
alta associats. S’entén per “col·lector en alta” aquella instal·lació a la 
qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives i que condueix 
directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides 
fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
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5. Sistema públic de sanejament en baixa: el conjunt de béns de domini 
públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres 
instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són 
de competència del municipi. 

 
6. Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, 

instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o 
públiques, s’aboquen, a vegades, juntament amb aigües d’altra 
procedència. 

 
7. Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja 

d’aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües 
d’escorrentia pluvial. 

 
8. Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos 

particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixella, 
etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats 
domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes. 

 
9. Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades 

des d’establiments que realitzen qualsevol activitat comercial, industrial, 
agrícola o ramadera i que no siguin d’escorrentia pluvial. 

 
10. Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de 

transformació, de tal manera que la seva potencial capacitat de 
pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes 
mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és 
diversa: aigües destinades al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües 
superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa 
d’abastament. 

 
11. Aigües pluvials: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en 

funció del seu recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües 
blanques o d’aigües residuals urbanes. 

 
12. Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d’aigües 

residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el 
pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament, per 
greixos, sorres i d’altres sòlids. 

 
13. Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques 

segons la definició de l’apartat 8. 
 

14. Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no 
domèstiques segons la definició de l’apartat 9. 
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15. DSU: Descàrregues del sistema unitari. Abocament al medi que es 
produeix en dies de pluja provinent de les xarxes unitàries. 

 
16. Arqueta de control: arqueta situada sobre el tub de la connexió d’aigües 

residuals o pluvials a la xarxa de clavegueram municipal, que permet la 
inspecció i el control de les aigües que són abocades a aquesta 
canonada. 

 
17. Laboratori homologat: l’oficialment reconegut com empresa 

col·laboradora per l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria de control 
d’abocaments industrials d’aigües residuals. 

 
18. Mostra diriment: fracció representativa de l’efluent recollida durant el 

procediment d’inspecció, degudament envasada, identificada i 
conservada, que és entregada al laboratori homologat per a la seva 
conservació per tal de poder realitzar la contraanàlisi en el supòsit que 
l’empresa ho demani o l’Administració així ho determini dintre dels 
termes que marca el present Reglament. 

 
19. Mostra contradictòria o bessona: fracció representativa de l’efluent 

recollida durant el procediment d’inspecció, degudament envasada i 
identificada, que és lliurada al representant de l’empresa present durant 
la inspecció per tal que hi puguin dur a terme les anàlisis pertinents 
dintre dels termes que marca el present Reglament. 

 
 

Article 4. Àmbit d’aplicació i consideració del Servei 
 
Aquest Reglament és de compliment estricte a tota la xarxa de clavegueram de 
titularitat pública situada al terme municipal de Rubí, tant l’actual com la que hi 
pugui haver en el futur, així com a les connexions de servei que aboquen a 
aquesta xarxa. 
 
El Servei de Clavegueram, i sanejament en general, és un servei de recepció 
obligatòria per als usuaris de conformitat amb l’article 247.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
 

Article 5. Forma de gestió i titularitat del Servei 
 
D’acord amb els articles 66.2 h) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal i el pot prestar 
l’Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes 
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previstes a la legislació i en especial al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS). 
 
El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, 
quedarà sotmès permanentment al control de l’Ajuntament, el qual podrà 
revisar en tot moment les tasques i treballs que dugui a terme. 
 
En el seu cas, el prestador del Servei representarà l'Ajuntament davant dels 
organismes de l’Administració pública en totes les activitats relacionades amb 
el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que 
s’adoptin al respecte. 
 
 

Article 6. Obligacions del prestador del Servei 
 
El prestador del Servei de Clavegueram està subjecte al compliment de les 
obligacions següents: 
 
a) Prestar el servei a tot usuari i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, sempre i 

quan es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres 
disposicions aplicables. 

 
b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les 

xarxes i instal·lacions existents per a l’evacuació de les aigües residuals. 
 
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram. 
 
d) Construir les connexions dels particulars des del límit de la parcel·la fins a la 

xarxa pública, amb càrrec a l’usuari. 
 
e) En el supòsit d’interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries 

o causes de força major, el prestador del Servei estarà exempt de qualsevol 
responsabilitat per danys i perjudicis davant l’usuari, si bé haurà d’informar 
de la seva incidència territorial i temporal amb la deguda antelació. 
 
En el supòsit que el prestador del Servei es vegi obligat a executar obres 
d’ampliació o noves connexions que comportin interrupcions del Servei, 
s’haurà d’informar l’Ajuntament de Rubí i comunicar-ho degudament, 
mitjançant anunci o ban de l’Ajuntament, als usuaris del Servei, amb un 
mínim de 24 hores d’antelació, la qual cosa deixarà el prestador del Servei 
exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l’usuari. 
 

f) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l’hora de facturar 
possibles treballs directament als abonats. 
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g) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d’aquella 

documentació que acrediti degudament la seva identitat. 
 
 

Article 7. Drets del prestador del Servei 
 
El prestador del Servei tindrà els drets següents: 
 
a) Percebre la retribució que correspongui per la prestació del Servei Municipal 

de Clavegueram, de l’Ajuntament o aquella altra Administració competent.  
 
b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l’execució de les 

tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici 
dels usuaris, als preus oficialment aprovats per l’Ajuntament o aquella altra 
Administració competent. 

 
c) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, així com imposar 

l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas que aquella pogués produir 
pertorbacions a la xarxa. 

 
d) Disposar de la via pública per dur a terme els treballs, garantint, sempre 

que sigui possible, el bon funcionament de la vida ciutadana, en 
coordinació amb altres administracions i departaments que tinguin 
competències atribuïdes en aquesta matèria. 

 
 
Article 8. Obligacions de l’usuari 
 
L’usuari estarà subjecte a les obligacions següents: 
 
a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de 

Clavegueram, xarxes d’evacuació d’aigües residuals i connexions 
corresponents. Queda prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus 
elements per part de personal no autoritzat. 

 
b) Satisfer puntualment l’import dels serveis prestats, d’acord amb el previst en 

aquest Reglament, i en el seu cas, en les ordenances aplicables. 
 
c) Realitzar el manteniment de la seva xarxa de desguàs per evitar problemes 

en la xarxa de clavegueram municipal o afectacions en la via pública. 
S’inclou també el tram des de la façana fins a la connexió amb la xarxa de 
clavegueram municipal, el manteniment del qual l’haurà de realitzar el 
prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari. 
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d) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per 
evacuar aigua d’altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si 
mateix les connexions a la xarxa pública. 

 
e) Permetre l’entrada al local beneficiat pel Servei en les hores hàbils o de 

normal relació amb l’exterior, al personal del prestador del Servei que, 
exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les 
instal·lacions. 

 
f) Respectar els precintes col·locats pel prestador del Servei o pels 

organismes competents de l’Administració. 
 
g) Comunicar al prestador del Servei qualsevol incidència o modificació en la 

instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum. 
 
h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establerts en aquest 

Reglament. 
 
i) Facilitar la tasca inspectora dels Serveis Municipals o dels seus delegats, 

mitjançant l’accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri 
necessari. 

 
 

Article 9. Drets de l’usuari 
 
L’usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels drets següents: 
 
a) Rebre el servei que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades 

correctament i sense molèsties, en els termes i condicionants que estableix 
aquest Reglament. 

 
b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l’hora de 

facturar la taxa, o en el seu cas, el preu privat, que correspongui per la 
prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Rubí. 

 
c) Formular les reclamacions que cregui convenients d’acord amb els 

procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa 
aplicable. 

 
 

Article 10. Règim jurídic del Servei 
 
El Servei de Clavegueram es regeix per les normes següents: 
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a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel 
que estableix aquest Reglament. 

 
b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i 

industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament. 
 
c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció 

d’usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les 
clàusules generals i particulars del contracte de prestació del Servei. 

 
d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text refós de disposicions vigents en 

matèria de règim local, pel Reglament de serveis de les corporacions locals, 
pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i 
altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les 
ordenances municipals que puguin ser d’aplicació i pel present Reglament. 

 
e) Les potestats d’inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix 

aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables en matèria de 
règim sancionador de les administracions públiques. 

 
 

CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

Article 11. Ús obligatori de la xarxa de clavegueram 
 
11.1 En totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció, 
així com les dedicades a activitats comercials o industrials, davant la façana de 
les quals hi hagi una xarxa de clavegueram, esdeven obligatoris la connexió i 
l’abocament. 
 
Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront de la finca, 
però sí a una distància inferior a 100 m, l’usuari haurà de conduir les aigües 
mitjançant la construcció d’un nou tram de la xarxa de clavegueram. Aquest 
nou tram serà executat pel prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari.  
 
Aquest nou tram de xarxa pot construir-se mancomunadament per tots els 
titulars de les finques ubicades en el tram esmentat i seran els serveis tècnics 
municipals els que determinin i distribueixin els costos entre els propietaris 
afectats, la qual cosa també serà executada pel prestador del Servei. 
 
Si la distància de la finca al clavegueram fos superior a 100 m, no s’autoritzarà 
l’edificació ni l’ús industrial del solar, llevat que l’usuari presenti, prèviament a la 
petició de llicència d’edificació o ús, un projecte de desguàs que haurà d’ésser 
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aprovat per l’Ajuntament i executat pel prestador del Servei, quan suposi 
l’ampliació de la xarxa municipal, amb càrrec a l’usuari. 
 
Mentre les obres de canalització del desguàs no s’hagin finalitzat correctament, 
no es concedirà ni la llicència d’ocupació ni la llicència industrial. 
 
Les instal·lacions resultants restaran integrades en la xarxa municipal de 
clavegueram, de titularitat municipal i gestionades pel prestador del Servei. 
 
Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera 
per gravetat, l’elevació haurà d’ésser realitzada pel propietari de la finca. En 
cap cas, podrà exigir-se ni a l’Ajuntament ni al prestador del Servei 
responsabilitats pel fet que a través de la connexió de desguàs puguin penetrar 
en una finca particular aigües procedents de la xarxa de clavegueram 
municipal. 
 
11.2 Només s’eximeix de la connexió a la xarxa de clavegueram i es permetrà 
l’ús de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua quan no sigui possible la connexió a la xarxa de clavegueram, o bé es 
consideri que sigui més beneficiós per al medi. 
 
 

Article 12. Condicions prèvies per a la connexió a la xarxa de 
clavegueram 
 
12.1 Per a qualsevol connexió al sistema de la xarxa de clavegueram, cal que 
la xarxa estigui en servei i que es compleixin les condicions que s’estableixen 
en aquest Reglament. 
 
12.2 En el cas d’habitatges plurifamiliars de més de 10 habitatges i en el 
d’edificacions de tipus industrial o comercial, caldrà disposar d’un informe de 
suficiència de la xarxa municipal de clavegueram elaborat pel prestador del 
Servei.  
 
Tant les condicions generals com particulars fixades per aquest informe seran 
d’obligat compliment.  
 
Per tal d’elaborar l’esmentat informe, el tècnic redactor del projecte d’edificació 
haurà d’aportar a l’Ajuntament un plànol d’emplaçament de l’obra, degudament 
signat i a escala 1:1.000, proposant el punt de la connexió de servei i el tipus 
d’edificació (plurifamiliar, industrial,...). 
 
El prestador disposarà d’un termini de 15 dies per a la redacció de l’esmentat 
informe a comptar des de la data en què l’Ajuntament faci la sol·licitud 
corresponent. 

 12

 
Totes les despeses generades, en la fase d’informació, pel prestador del Servei 
seran a càrrec del promotor de l’edificació o activitat. 
 
 

Article 13. Requisits i característiques bàsics per a les noves connexions 
a la xarxa de clavegueram  
 
13.1 S’entén per “connexió de servei” el tram comprès entre la façana de 
l’edificació i la xarxa de clavegueram municipal. L’execució d’aquest tram ha de 
ser realitzada sempre pel prestador del Servei, a càrrec de l’usuari. 
 
13.2 Tota connexió a la xarxa de clavegueram municipal està sotmesa a la 
preceptiva llicència municipal.  
 
13.3 Per a la connexió física a la xarxa de clavegueram s’haurà de sol·licitar la 
corresponent autorització de connexió i complir els requisits mínims següents: 
 

a) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat, a 
escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons 
generals i la ventilació aèria. Al plànol en planta hi haurà el punt de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

 
b) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs 

correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent 
longitudinal. 

 
c) Instal·lació d’un sifó general registrable a cada edifici per tal d’evitar el 

pas de gasos i múrids. Entre la connexió de servei i el sifó general de 
l’edifici, es disposarà obligatòriament una canonada de ventilació, sense 
sifó ni cap tancament, a la qual podran conduir-se les aigües pluvials 
sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida 
estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids. 

 
d) Quan el nivell de desguàs no permeti la conducció a la claveguera per 

gravetat, l’elevació de les aigües anirà a càrrec de la propietat de la 
finca.  

 
e) Llicència municipal d’obres. 

 
f) Per als casos establerts en l’article 12.2, informe previ de suficiència de 

la xarxa municipal de clavegueram realitzat pel prestador del Servei. 
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13.4 Queda prohibida la construcció d’arquetes registrables de la xarxa de 
desguàs de l’immoble a la via pública. Les arquetes hauran d’estar sempre 
ubicades a l’interior de l’immoble.  
 
13.5 En el cas d’enderrocs d’edificis, no està permesa la utilització de la 
connexió de servei existent, sinó que caldrà sol·licitar-ne una de nova. A més, 
s’haurà de realitzar l’anul·lació del tram de via pública de la connexió de servei 
antiga per part del prestador del Servei, amb càrrec a l’usuari.  
 
13.6 En el cas d’habitatges unifamiliars, és obligatori realitzar una connexió a la 
xarxa de clavegueram per a cada habitatge i queda prohibit el desguàs 
d’aigües residuals i/o pluvials de més d’un habitatge mitjançant una única 
connexió de servei. 
 
En el cas d’una promoció de diversos habitatges unifamiliars la connexió dels 
quals podria ocasionar problemes a la xarxa de clavegueram pel fet d’haver de 
fer un nombre elevat de connexions de servei en un tram reduït de col·lector, el 
prestador del Servei pot decidir renovar tot el tram de la xarxa afectat, amb 
càrrec a l’usuari.  
  
13.7 Si és possible, i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de 
ruïna per la ruptura excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es 
procurarà fer les connexions de servei en els pous de registre existents a la 
xarxa. Si, en el tram en què es projecta la connexió, els pous de registre de la 
xarxa existent estan separats per més de 50 metres, es procedirà a la 
construcció d’un pou intermedi. 
 
Igualment, sempre que la construcció d’una connexió de servei ho requereixi, 
per les seves característiques físiques o bé pel seu ús, s’executarà un nou pou 
de registre on fer la dita connexió. 
 
La construcció del pou de registre es durà a terme per part del prestador del 
Servei i anirà a càrrec de l’usuari. 
 
13.8 Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques haurà d’ubicar, 
abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que 
posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i 
accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de 
mostres. L’arqueta de registre complirà les característiques que es descriuen a 
l’annex V. Totes les activitats hauran de posar una reixa de desbast de llum 
adequada a la naturalesa dels seus abocaments, d’un màxim de 60 mm de pas 
net, abans d’abocar a la xarxa pública de sanejament. Aquesta instal·lació 
romandrà sempre dins de la parcel·la objecte de l’activitat industrial. 
 
Els cabals punta abocats a la xarxa municipal s’hauran de laminar si, en un 
moment donat, poden alterar el funcionament normal i calculat del sistema. 
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13.9 L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador amb un registre 
totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua 
consumida i els volums d’aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, 
la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada 
com aforament del cabal abocat. 
 
13.10 Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, 
l’usuari te l’obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les 
instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació i tractament que calguin fins 
que l’abocament compleixi la legislació vigent.  
 
Està totalment prohibit l’ús d’aigua per a dilució dels abocaments, excepte en 
cas d’emergència. 
 
13.11 Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, 
així com les de conservació i manteniment, seran a càrrec de la persona 
interessada. 
 

 

Article 14. Servituds de pas 
 
Sempre que sigui possible, les xarxes de clavegueram i els col·lectors en alta 
hauran de discórrer per la via pública. En el supòsit que això sigui tècnicament 
impossible, s’estableixen les servituds següents a fi de permetre les possibles 
reparacions i protegir les instal·lacions d’avaries:  
 

a) Servitud de clavegueram: comprèn una franja longitudinal paral·lela a 
l’eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida 
l’edificació i la plantació d’arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a 
cada costat de l’eix, ve donada per l’expressió h = Re + 2, expressada 
en metres, on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la 
seva part més ampla. 

 
b) Servitud de protecció del col·lector general: comprèn una franja definida 

com a l’anterior i hi és permesa l’edificació però no la plantació d’arbres 
o plantes d’arrel fonda. La seva amplitud és de h = Re + 3, expressada 
en metres. 

 

 

Article 15. Conservació i manteniment de la connexió de servei 
 
15.1 La conservació i manteniment de les instal·lacions interiors i de la 
connexió a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels usuaris de la 
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instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de 
funcionament. 
 
15.2 En el cas que algun o tots els aspectes esmentats fossin realitzats per 
qualsevol administració o el prestador del Servei, les despeses corresponents 
correran a càrrec íntegrament de l’usuari. 
 
15.3 Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedís el funcionament 
correcte de la connexió de servei, l’administració competent requerirà al 
propietari que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, quan 
escaigui, a la seva reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es 
realitzin les obres pertinents, l’esmentada entitat procedirà a la seva execució 
amb càrrec al titular de la connexió de servei. 
 
Les obres de reparació, neteja o de qualsevol altre tipus que s’hagin portat a 
terme per part del prestador del Servei per a un correcte funcionament de la 
connexió de servei i al que es fa referència anteriorment, comprendran tan sols 
el tram de desguàs situat a la via pública, i les dels tram interior de la finca les 
haurà de fer el propietari pel seu compte i càrrec. 
 
15.4 El prestador del Servei pot requerir al propietari que repari la part privada 
de la connexió de servei, quan el seu mal funcionament incideixi sobre la 
claveguera o sobre altres finques de la zona. 
 
15.5 El prestador del Servei es reserva el dret de realitzar en la via pública 
qualsevol treball d’inspecció, construcció, reparació, neteja o variació de 
connexions de servei o de remodelació de paviments afectats per aquests 
treballs, per tal de garantir el funcionament del sistema i la seva estètica. 
 
 

CAPÍTOL III. CRITERIS DE DISSENY DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM 
I DE CADASCUN DELS SEUS ELEMENTS A LES NOVES 
URBANITZACIONS 
 

Article 16. Consideracions generals dels projectes tècnics de 
clavegueram 
 
El traçat s’ha de portar a terme de forma que la xarxa pública estigui situada, 
sempre, en sòl públic i de fàcil accés; així mateix, s’evitarà, sempre que sigui 
possible tècnicament, que xarxes de desguàs municipals transcorrin per 
propietats privades. 
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El sistema d’evacuació serà sempre separatiu. Només en aquelles 
circumstàncies especialment justificades i amb l’informe favorable per part del 
prestador del Servei, es permetrà que la xarxa no sigui separativa.  
 
Les aigües de pluja no podran connectar-se mai directament a la xarxa de 
clavegueram ni abocar-se al medi sense tractament previ.  
 
En el cas de sistemes d’evacuació unitaris, caldrà minimitzar l’impacte al medi 
de les descàrregues del sistema en temps de pluja mitjançant la construcció 
d’un dipòsit anti-DSU previ a la connexió amb el col·lector en alta. 
 
En les zones de nova urbanització, el promotor haurà de prendre les mesures 
necessàries per a compensar-ne l'impacte hidrològic, i procurar que el cabal 
punta de l’hidrograma de la zona després de la urbanització sigui el mateix, o 
inferior, al que hi havia a la zona abans d’urbanitzar. 

 
En vials que tinguin una amplada inferior a 20 metres en total, es planificarà la 
xarxa per la calçada. Si l’amplada és superior, es disposarà una xarxa per sota 
de cada vorera. 
 
Tota la xarxa estarà interconnectada entre ella i amb les existents de les 
rodalies, això últim sempre que sigui possible, formant un mallat. 
 
En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una 
fondària del fons de la caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada, 
inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats s’hauran de protegir en tot el seu 
perímetre amb formigó HM-20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm en les zones 
afectades. 
 
Els arbres plantats en les rodalies de la xarxa hi guardaran una separació 
mínima de 2,50 metres. Si això no fos possible per raons d’urbanització, es 
procedirà a protegir la canonada amb formigó HM-20/B/20/I a la zona directa 
sota l’arbre i un gruix no inferior a 15 cm per evitar la penetració de les arrels 
dins de la xarxa. 
 
Si la xarxa projectada està situada en una llera activa, és important protegir-la 
dels efectes de l’erosió externa de les aigües superficials i de l’excavació de 
solcs que puguin amenaçar l’estabilitat de la instal·lació. S’haurà d’assegurar la 
no flotabilitat dels tubs, si aquests poden resultar afectats per les aigües 
provinents del nivell freàtic o de la pròpia llera, i que poden provocar moviments 
no desitjats en la xarxa, sobretot si es tracta de tubs de PVC. El projecte 
incorporarà les dimensions, el tipus d’ancoratge, el ritme d’ubicació i les seves 
dimensions.  
 
En totes les noves canonades que s’instal·lin en via pública tant de xarxa 
municipal com de connexions de servei es col·locarà una cinta senyalitzadora 
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de color taronja amb la doble inscripció: “xarxa sanejament” / “red 
saneamiento”. 
 
Com a pas previ a l’inici de qualsevol obra pública o privada, tant en l’interior de 
les parcel·les com a la via pública, s’hi haurà d’adjuntar un informe sobre l’estat 
de neteja i de la presència de formigó o morter dins de la cubeta de l’embornal 
abans del començament de les obres. En les tasques que s’han de portar a 
terme per a la inspecció final de la connexió, s’hi ha d’afegir un informe 
favorable de l’estat de l’embornal. 
 
Tots els elements que formaran part de la xarxa estaran dins de la relació de 
materials homologats i especificats en el plec de prescripcions tècniques 
elaborat pel prestador del Servei. 
 
Qualsevol canvi respecte l’esmentat plec haurà de ser autoritzat pel prestador 
del Servei. 
 

 

Article 17. Pous de registre 
  
Una de les funcions dels pous de registre és reflectir, a nivell de carrer, el traçat 
de la xarxa de clavegueram. Els pous s’han de col·locar en els inicis de xarxa, 
en la intersecció dels conductes, en l’encreuament de carrers, en els canvis de 
direcció o de secció, en pendents, etc; és a dir, en totes les singularitats que 
pugui presentar la xarxa. 
  
La distància mínima entre pous serà de 50,00 m. Si el pendent que té la xarxa 
no permet l’autoneteja, la distància de separació serà de 35,00 m. 
 
Els pous de registre de col·lectors visitables es construiran amb les dimensions 
i ubicació adequades i no trencant simplement la volta i aixecant les parets 
sobre les parets del col·lector. 
 
Si es tracta de pous de caiguda en una xarxa no visitable, l’amplada del pou es 
calcularà mitjançant la fórmula d 0,36 *v 0,666+ 0,60,5714, on 
 
h = desnivell entre les generatrius inferiors dels tubs que arriben i surten del 
pou. 
v = velocitat de l’aigua a l’entrada del pou en m/s. 
 
La funció de l’aplicació d’aquesta fórmula és evitar el desgast de la paret del 
pou enfrontada al tub superior que incideix en el pou. 
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La cara superior de la solera de base dels pous de caiguda estarà sempre 
protegida per llambordins granítics o d’un material d’igual resistència al xoc i al 
desgast. 
 
Com que el llavi inferior del conducte superior tindrà un procés inevitable de 
desgast, es considera recomanable la construcció d’un dau de formigó que, al 
mateix temps que serveix de suport al tub, retarda el procés de desgast. 
 
Si el salt es produeix en un col·lector visitable, cal construir un ràpid, que 
consisteix esquemàticament a inclinar el col·lector 45° per guanyar el desnivell.  
 
Adossats a la cubeta s’hi han de disposar uns esglaons per permetre l’accés 
del personal de manteniment. La cubeta del ràpid es protegirà amb resina 
epoxi. 
 
A cada ràpid es disposarà un pou de registre.  
 
Mentre el pou no sigui de caiguda, es formarà una mitja canya per sobre de la 
seva solera de suport, formada per la meitat del tub de major diàmetre que surt 
del pou, i amb l’espai entre el semitub i les parets del pou totalment formigonat. 
En els girs, la mitja canya ha de tenir forma circular per facilitar el recorregut de 
les aigües negres. 
 
El tancament de la boca de l’entrada del pou es farà mitjançant una tapa de 
fosa dúctil. A les zones de trànsit rodat, les tapes seran sempre del tipus E-600, 
mecanitzades i amb tanca elàstica de seguretat. Si el pou està a la vorera, la 
tapa serà del tipus D-400 amb tanca.  
 
Per tal d’evitar que amb el pas del temps es malmeti el paviment, la tapa anirà 
sempre collada al pou mitjançant la utilització de tac químic. 
 
L’accés a l’interior del pou es permetrà mitjançant la col·locació de graons.  
 
Si els diàmetres de la xarxa no superen els 60 cm, es podrà efectuar el gir dels 
canvis en el sentit de circulació de les aigües residuals, amb un angle de 90°C. 
Amb diàmetres compresos entre 60 cm i 120 cm si el gir a efectuar és en angle 
agut, es modificarà el traçat de forma que els girs resultin amb dos angles 
obtusos. Es disposarà un pou de registre a l’inici del canvi i un altre a la sortida. 
La distància de separació entre els dos pous és de sis diàmetres (llargada en 
metres) del de diàmetre superior. 
 
Si el diàmetre de la xarxa és superior a 120 cm el canvi de direcció es portarà a 
terme mitjançant corbes d’acord circular de radi mig (en l’eix) superior o igual a 
quatre diàmetres del conducte de diàmetre superior (llargada en metres).  
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La pèrdua de càrrega experimentada en cada gir, que s’expressa en metres, 
pot ésser compensada situant el tub de sortida del pou més baix que el 
d’entrada, de manera que el desnivell sigui igual a la pèrdua de càrrega 
existent. Si per motius del pendent no és possible, s’ha de calcular l’augment 
del diàmetre per tal d’anul·lar la pèrdua de càrrega. 
 
En el cas del col·lector amb gir en corba d’acords, s’incrementarà el pendent 
del tram de l’acord en un valor igual al de la pèrdua de càrrega. 
 

 

Article 18. Embornals i reixes 
 
La funció dels embornals és recollir les aigües de pluja que cauen a la via 
pública i conduir-les a la xarxa de sanejament, sigui aquesta unitària o 
separativa. 
 
El caixó de l’embornal tant es pot construir in situ com ser prefabricat. En el 
primer cas, s’ha de fer amb formigó en massa HM-20/B/20/I amb un tractament 
impermeabilitzant, amb murs de 14 cm de maó calat arrebossat i 
lliscat interiorment, sobre llosa de formigó de 20 cm. Si és prefabricat, ha 
d’estar constituït per un material apropiat a les condicions de treball i de neteja 
que requereixi el seu manteniment. En tots dos casos, les dimensions han de 
ser adequades per poder disposar-hi la reixa de recollida.  
 
Els embornals col·locats sobre un sistema unitari seran sifònics sempre. Els 
col·locats en un sistema separatiu portaran incorporada una sorrera abans del 
buidat del tub de la connexió de servei. 
 
Els embornals es col·locaran aproximadament cada 35 metres i a cada costat 
de les voreres, i la cota de la reixa sempre estarà a un nivell 2 cm inferior al de 
la rigola que delimita la zona pavimentada. 
 
Sempre que es pugui, al pavimentar el vial s’intentarà que el punt central sigui 
sensiblement més elevat que els dos costats per tal que l’aigua de pluja sigui 
recollida pels embornals. 
 
En el cas de punts on es prevegi que es recollirà una elevada quantitat d’aigua 
d’escorrentia es col·locaran reixes de 50x100 en forma de “L” i mai de punta a 
punta del vial. 
 

 

Article 19. Tubs per a la xarxa de clavegueram 
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Els tubs prefabricats i de secció circular compliran les condicions establertes en 
el Plec de prescripcions tècniques elaborat pel prestador del Servei.  
 
La classificació de les seccions i materials que s’admeten per a la construcció 
de xarxes de sanejament és: 
 

1) Seccions de formigó en massa 
 

a) Seccions circulars  
 
1) De formigó vibropremsat amb unió encadellada. Classificacions 
A-B-C-D 

 
 2) Tub de campana de compressió radial amb junta elàstica. 
Normes ASTM C-14. Classificacions A-B-C-D per a resistència a 
l’aixafada. 

 
b) Seccions ovals 

   
1) En el cas que es consideri adequada la utilització d’una secció 
oval, s’haurà de justificar plenament l’ús, i s’ha de tenir especial 
cura en l’elecció del tipus de tub, dels junts i de l’execució. 
Sempre es protegiran amb formigó HM-20/B/20/I fins a 2/3 de la 
seva alçada sortint de la solera d’anivellació. El gruix de protecció 
el determinarà el projecte d’urbanització. 

 
c) Seccions in situ 

 
1) La secció o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigó a 
emprar complirà la normativa vigent per a formigons HA-
25/B/20/IIa+E. El tipus de ciment a emprar serà resistent al sulfat 
(SR). El gruix mínim de parets serà de 25 cm.  

 
2) Seccions de formigó armat 

 
a) Seccions circulars  

 
1) De formigó de campana de compressió radial amb junta 
elàstica. ASTM C-76. Classificacions B-C-D. 

 
2) Tub de campana de compressió radial amb junta elàstica. 
Normes ASTM C-76 M i C-497 M. Classificacions B-C-D. 

 
b) Seccions in situ 
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1) La secció o seccions s’encofraran a peu d’obra. El formigó a 
emprar complirà la normativa vigent per a formigons HA-
25/B/20/IIa+E. El tipus de ciment a emprar serà resistent al sulfat 
(SR). El gruix mínim de parets serà de 20 cm.  

 
3) Tubs de PVC 

 
a) Seccions circulars 

 
1) Tub de parets alveolars. Característiques especificades en la 
fitxa. 
 
2) Tub amb unió elàstica labiada. Homologat per la norma UNE-
EN 1401-1 
 
3) Tots els accessoris tindran les característiques indicades en les 
fitxes. 

 
4) Complements prefabricats 

 
1) Bases per a pous de diàmetres de 100 i 120 cm. 
 
2) Peces verticals per a parets de pou de diàmetres interiors nets 
de 100 i 120 cm. Alçades de 30, 50 i 125 cm. 
 
3) Con de pou de diàmetres 100/60 i 120/60 cm. 
 
4) Resistència mínima del formigó 27,5 kp/cm². 
 
5) Normativa UNE 83.302/83.303/83.304.  

 

 

Article 20. Previsió, càlcul i execució de connexions de servei a les noves 
xarxes 
 
El projecte d’urbanització portarà incorporades les dimensions i justificació del 
càlcul de les connexions de servei, segons les previsions establertes en el 
planejament aprovat. 
 
Els seus diàmetres mínims seran de 200 mm de diàmetre nominal exterior en el 
cas de tubs de PVC segons UNE-EN 1401-1 i de 300 mm de diàmetre nominal 
interior si són de formigons prefabricats.  
 
Si és possible, i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de ruïna per 
la ruptura excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es procurarà fer 
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les connexions de servei en els pous de registre projectats en la nova xarxa. Es 
considera problemàtica la connexió quan en el pou ja existeixen tres 
connexions del tipus que sigui, a part de les provocades per la pròpia xarxa 
principal.  
 
Totes les connexions que tinguin caràcter de connexió de servei i el seu 
diàmetre sigui inferior a 300 mm, es protegiran totalment, en tot el seu traçat, 
des de la xarxa general fins a l’edificació, amb 15 cm, com a mínim, de formigó 
en massa HM-20/B/20/I per tot el seu perímetre.  
 
El punt d’entroncament amb la xarxa es realitzarà amb les peces especials 
necessàries i, sempre que els pendents ho permetin, es connectarà per la 
generatriu superior de la canonada. Aquest punt es protegirà amb formigó en 
massa HM-20/B/20/I per cada lateral del tub de la xarxa general per neutralitzar 
el debilitament de secció provocat per la connexió. Mai, en cap cas, el tub de 
connexió de servei pot envair la secció neta de la xarxa principal. 
 
Al límit interior de cada parcel·la es col·locarà una arqueta de 40x40 cm 
registrable amb l’espera preparada per a la futura connexió de l’immoble. 
Aquesta arqueta haurà de disposar d’una tapa de registre de material resistent i 
haurà de tenir algun sistema de tancament per tal d’evitar l’entrada de terra a la 
xarxa de clavegueram municipal. 
 

 

Article 21. Càlcul i dimensionament de la xarxa 
 
La xarxa es podrà dimensionar amb el mètode que l’autor del projecte consideri 
més adient per a la zona on es desenvoluparà el projecte. Per al 
dimensionament i càlcul s’hauràn de tenir en compte els criteris generals de 
priorització del destí de les aigües expressats en l’article 23 d’aquest 
Reglament i, pel que fa a les aigües blanques i pluvials, considerar en primer 
lloc les possibilitats d’aprofitament o bé d’abocar-les al sistema de lleres 
públiques previ tractament o a través d’una xarxa separativa d’aigües pluvials. 
 
Si la urbanització que es pensa portar a terme té per damunt seu terrenys 
susceptibles d’urbanització, segons el planejament vigent, les dimensions de la 
xarxa hauran de tenir en compte l’aportació que representaran aquests cabals 
en el futur. Aquesta condició és independent que el sistema sigui unitari o 
separatiu. 
 
Els diàmetres mínims seran de 315 mm de diàmetre nominal exterior en tubs 
de PVC i de 400 mm de diàmetre nominal interior en els tubs de formigó de 
qualsevol tipus. 
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El projectista també haurà de justificar les accions que actuen sobre la xarxa i 
la seva incidència sobre els reforços a establir o no. Aquestes accions són: en 
els casos de col·lector de grans dimensions el pes propi del col·lector; l’acció de 
l’aigua que circula pel conducte en els casos dels col·lectors de grans 
dimensions; càrregues produïdes pel pes de les terres; les sobrecàrregues 
uniformement repartides que actuen en superfície i les sobrecàrregues de tràfic 
de la pròpia obra en segons quines fases de l’execució i amb l’obra acabada. 
 
 

Article 22. Control de qualitat i recepció de les obres de clavegueram 
 
22.1 Per tal de procedir al lliurament de les obres del clavegueram, el projecte 
haurà d’incorporar un programa de control de qualitat i una relació dels assaigs 
a portar a terme durant l’execució de les obres. 
 
22.2 La recepció de les obres de clavegueram per part de l’Ajuntament serà 
posterior a l’emissió d’un informe elaborat pel prestador del Servei. 
 
Es contemplen els casos següents: 
 

a) En el cas que les obres s’hagin realitzat pel prestador del Servei, aquest 
haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint 
tots els requisits estipulats en el present Reglament. 

 
b) En el cas que les obres no s’hagin realitzat pel prestador del Servei però 

sí la supervisió de les obres i els controls de qualitat necessaris, aquest 
haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint 
tots els requisits estipulats en el present Reglament. 

 
c) En el cas que ni les obres, ni la supervisió, ni els controls de qualitat 

s’hagin realitzat pel prestador del Servei, el promotor haurà d’aportar al 
prestador del Servei la documentació i material següents: 

 
1) Un document gràfic (cinta de vídeo, DVD o qualsevol tipus de 
suport electrònic) realitzat amb càmera de TV que comprengui la 
totalitat de la xarxa, juntament amb un informe escrit, amb 
fotografies adjuntes, on hi figurin els trams inspeccionats, el 
nombre de pous inicials i finals dels referits trams, el seu pendent i 
els detalls fotogràfics ampliats de les singularitats, connexions de 
servei, incidències i alteracions i/o pous, signat pels tècnics 
directors de les obres d’execució. La qualitat de les imatges tant 
en suport electrònic com en suport de paper ha de ser 
contrastada.  
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2) Tota la informació gràfica en format informàtic (Cad i Access) 
de la nova xarxa executada, en la qual hi constin totes les dades 
de diàmetres, situació de pous de registre i cotes de les 
generatrius inferiors de les canonades. La cota de sortida de tota 
la informació serà la del vèrtex més proper a la zona a urbanitzar i 
serà facilitada pel prestador del Servei. A més a més es lliurarà la 
fórmula de càlcul d’ajustament de la poligonal. 
 
3) Un informe per escrit i signat per un tècnic competent conforme 
s’ha realitzat una prova d’estanquitat de la totalitat de la xarxa 
segons la norma UNE – EN 1610. 
 

El promotor haurà d’informar el prestador del Servei de la data de la realització 
dels controls amb l’antelació necessària per permetre que el prestador del 
Servei estigui present en el moment que s’efectuïn aquests treballs. 

 
Un cop revisada tota aquesta documentació, el prestador del Servei elaborarà 
l’informe corresponent. 
 
En aquest últim cas el prestador del Servei pot realitzar, si ho creu oportú, les 
accions necessàries per tal d’assegurar que la documentació subministrada és 
correcta. Les despeses generades per aquestes accions seran a càrrec del 
promotor. 
 
 

Article 23. Reutilització de les aigües pluvials i blanques 
 
23.1 Sempre que sigui possible, les aigües pluvials i aigües blanques es 
reciclaran i destinaran a usos diversos (reg, basses per a incendis, neteja viària 
i clavegueram, etc.). Si no és possible aquest ús, s’abocaran al sistema de 
lleres públiques directament, amb el previ tractament si és necessari, garantint 
la minimització de l’impacte per erosió o aportació de substàncies nocives, tal 
com es deriva de l’article 25. 
 
23.2 Quan sigui possible la instal·lació de captadors d’aigua de pluja, aquests 
seguiran els criteris generals següents: 
 

a) En aquelles noves edificacions i construccions (tant de caràcter públic 
com privat) que incloguin el manteniment d’espais no pavimentats 
susceptibles de ser regats de superfície superior als 1.000 m2, l’aigua de 
pluja s’ha de captar mitjançant una instal·lació que en garanteixi 
l’emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions 
fitosanitàries sense tractament químic. En concret, es recolliran aigües 
pluvials de les teulades i els terrats. En cas que aquestes aportacions no 
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puguin satisfer les necessitats hídriques per al reg i/o altres usos, també 
s’autoritza la recollida de les aigües dels jardins. 

 
b) L’aigua procedent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i 

jardins, neteja d’interiors i exteriors i qualsevol altre ús adequat a les 
seves característiques, exceptuant el consum humà. 

 
c) El sistema de captació d’aigua de pluja ha de constar de les 

canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de pluja, un 
sistema de decantació o filtratge d’impureses i un dipòsit 
d’emmagatzematge. 

 
d) El disseny de la instal·lació ha de garantir que l’aigua de pluja no es 

pugui confondre amb l’aigua potable i la impossibilitat de contaminar el 
seu subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els punts de 
subministrament i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un rètol 
indicatiu que expressi “aigua no potable” i el grafisme corresponent (una 
aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). 
Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els 
casos. 

 
e) El càlcul del dimensionament de la instal·lació s’ha de fer en funció de 

les necessitats particulars que cal cobrir. En el cas de l’ús de reg, s’ha 
de partir de la base que calen aproximadament quatre-cents litres 
d’aigua per a regar cent metres quadrats de gespa. En cap cas els 
dipòsits poden tenir unes dimensions inferiors als 15 m3. 

 
f) Les canalitzacions exteriors han d’estar centralitzades en un punt (canal 

baixant) per facilitar la recollida de l’aigua i la seva entrada dins el dipòsit 
d’emmagatzematge. 

 
g) Per garantir la qualitat de l’aigua emmagatzemada, cal disposar d’un 

sistema de filtració i decantació. El filtre ha de tenir com a màxim 150 
micres. 

 
h) El dipòsit d’emmagatzematge s’ha de soterrar a uns 50 cm del nivell del 

terra i ha de ser de polièster i fibra de vidre, ja que aquests materials no 
són porosos i garanteixen una gran qualitat de l’aigua, alhora que 
faciliten la neteja i el manteniment. Aquest dipòsit ha de comptar amb els 
següents elements: un sobreeixidor que tingui sortida al clavegueram 
(ha de tenir una mida el doble que el conducte d’entrada d’aigua), un 
equip de bombament que proporcioni la pressió i el cabal necessaris per 
a cada ús i un recobriment d’obra que li serveixi de protecció i en 
garanteixi l’estat. 
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i) Sense perjudici de l’anterior, es podran utilitzar altres materials i 
sistemes, sempre que garanteixin les condicions de qualitat i seguretat. 

 
j) En qualsevol cas, caldrà sotmetre’s al que disposa l’article 5.7 referent a 

“depósitos de reserva” de la Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que 
se aprueban las normas básicas para instalaciones de suministro de 
agua, o la norma vigent. 

 
23.3 Quan sigui possible la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigua 
sobrant de piscines, aquests seguiran els criteris generals següents: 
 

a) En aquelles piscines noves (tant de caràcter públic com privat) que 
tinguin una superfície de làmina d’aigua superior a 40 m2, l’aigua sobrant 
s’ha de captar mitjançant una instal·lació que en garanteixi 
l’emmagatzematge i el consegüent ús en les millors condicions 
fitosanitàries sense tractament químic. 

 
b) L’aigua sobrant de les piscines, prèviament filtrada i declorada, pot 

emprar-se per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, i 
qualsevol altre ús exceptuant el consum humà. 

 
c) El disseny de la instal·lació ha de garantir que l’aigua sobrant de les 

piscines no es pugui confondre amb l’aigua potable i la impossibilitat de 
contaminar-ne el subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els 
punts de subministrament i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un 
rètol indicatiu que expressi “aigua no potable” i el grafisme corresponent 
(una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). 
Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els 
casos. 

 
d) El sistema de reutilització d’aigua sobrant ha de tenir un mecanisme que 

faciliti la canalització soterrada d’aquesta aigua cap a un dipòsit 
d’emmagatzematge. 

 
e) El càlcul del dimensionament d’aquest dipòsit es farà en funció de l’aigua 

que es renovi, de l’espai disponible i de la superfície de reg o l’ús a què 
es destinarà. 

 
f) Pel que fa a les característiques tècniques del dipòsit, caldrà ajustar-se 

al que disposa l’article anterior, amb l’afegit de la incorporació d’un filtre 
declorador de carbó activat. 

 
g) En qualsevol cas, per tal de minimitzar els costos i aprofitar eficientment 

l’espai, es permetrà l’emmagatzematge conjunt de les aigües procedents 
de pluja i les de depuració de piscines en un mateix dipòsit sempre que 
es garanteixi el tractament d’aquesta aigua per mitjà de filtres. 
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Article 24. Millors tecnologies disponibles 
 
L’aplicació d’aquest Reglament es farà en cada cas d’acord amb la millor 
tecnologia disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes presentats en cada 
moment s’hauran d’adaptar als canvis tecnològics que s’hagin produït, i tractar 
d’incorporar les darreres novetats tècniques. 
 
El prestador del Servei disposarà d’un plec de prestacions tècniques de 
clavegueram. Aquest plec podrà ser modificat a mesura que els nous mètodes i 
noves tècniques evolucionin.  
 
 

Article 25. Abocament de les aigües blanques i pluvials al medi 
 
25.1 Les xarxes separatives d’aigües pluvials, i especialment les que recullin 
aigües de carreteres i zones d’aparcament, hauran de comptar amb un sistema 
de tractament abans d’abocar a la llera pública, compost per basses de 
retenció, sistemes de filtració, o altres que, d’acord amb les millors tècniques 
disponibles, permetin resultats similars de tractament que les primeres aigües 
d’escorrentia. 
 
25.2 L’abocament de les aigües blanques i pluvials al medi s’haurà de realitzar 
de manera que s’integri adequadament a l’entorn i eviti de manera efectiva 
crear problemes d’erosió dels llits fluvials. 
 
25.3 El promotor haurà de disposar de les autoritzacions que calguin per tal de 
procedir al buidat de les aigües pluvials a la llera pública i haurà de garantir que 
l’abocament de les aigües pluvials no perjudiqui les lleres receptores. Així 
mateix haurà de fer-se càrrec del correcte funcionament del sistema. 
 
25.4 En la realització d’obres amb moviments de terra, el constructor estarà 
obligat a aïllar hidrològicament l’obra per evitar que hi entrin aigües 
d’escorrentia de fora, mitjançant una cuneta perimetral o el mitjà que consideri 
oportú. També caldrà instal·lar barreres de fins, o basses de decantació si la 
mida de l’obra ho aconsella, als punts de sortida de drenatge de l’obra, per tal 
d’evitar fugues massives de terres i sòlids cap a les xarxes de clavegueram, 
pluvials o directament al medi receptor. 
 
 

CAPÍTOL IV. PERMÍS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
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Article 26. El permís d'abocament d’aigües residuals 
 
26.1 El permís d'abocament d’aigües residuals al sistema és atorgat d'acord 
amb el règim regulat a l'article 28. 
 
26.2 L'atorgament d'aquest permís faculta els usuaris i usuàries per realitzar 
abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les 
condicions que s'hi estableixin. 
 
 

Article 27. Règim d'obtenció del permís d'abocament 
 
27.1 En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'obtenció 
del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada. 
 
27.2 En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin 
compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, regirà la 
normativa de procediment administratiu.  
 
 

Article 28. Contingut del permís d'abocament 
 
28.1 El permís d'abocament ha d'incloure com a mínim: 
 

a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament, 
per a l'establiment dels quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment 
dels objectius de qualitat del medi. 

 
b) El cabal mitjà abocat (m3/d) i el cabal màxim abocat (m3/h). 

 
c) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa 
de mostres en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació 
de la resolució. L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador amb 
les característiques establertes en l'article 13.7 d'aquest Reglament quan 
el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents. 
 
d) El període de proves, que no podrà excedir un any, per tal d'avaluar 
les incidències de la connexió al funcionament normal del sistema de 
sanejament. 

 
e) La durada màxima del permís d'abocament. 
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28.2 El permís d'abocament al sistema podrà, a més, establir limitacions, 
condicions i garanties pel que fa a: 
 

a) Límits sobre l'horari de l'abocament. 
 

b) Registres de planta en relació amb els abocaments. 
 

c) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració. 
 
d) Aforament de cabals. 

 
e) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària. 

 
f) Altres que estableixi l'ens gestor. 

 
28.3 El permís d'abocament al sistema pot establir l'obligació de realitzar 
autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 
quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o 
usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular 
productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic 
de sanejament. 
 
28.4 El permís pot incloure exempcions temporals dels requeriments 
especificats en l'annex II d'aquest Reglament, en el cas que s'aprovi un 
programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de 
dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la 
contaminació tècnicament viable i temporalment possible. 
 
28.5 Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments 
que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'annex II d'aquest Reglament 
amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Caldrà que 
aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre altres 
extrems, els límits sobre l'horari, el cabal i les càrregues contaminants de 
l'abocament i el sobrecost. L'atorgament del permís no pot comprometre, en 
cap cas, l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el 
sistema públic de sanejament. 
 
28.6 Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses 
en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, les prescripcions del 
permís d'abocament al sistema s'integraran en la resolució que posa fi al 
procediment en els termes previstos en la dita Llei. 
 
28.7 La inspecció i vigilància del permís d'abocament correspon a l'ens gestor. 
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Article 29. Revisió del permís d'abocament al sistema 
 
29.1 Sens perjudici del previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, el permís 
d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi 
significatiu en la composició de l'abocament, quan s'hagin alterat 
substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu 
atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació 
del permís o l’atorgament amb condicions diferents. 
 
En tot cas, caldrà procedir a l'esmentada revisió quan la càrrega contaminant 
abocada per les activitats, respecte el total tractat pel sistema, sigui significativa 
i dificulti el tractament en les condicions adequades. 
 
Igualment, es revisarà el permís d'abocament quan l'efecte additiu 
d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti, també, el 
tractament adequat. 
 
29.2 Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament 
s'atorgarà un termini, que en cap cas pot excedir els dotze mesos, per adaptar-
se als nous requeriments. 
 
 

Article 30. Revocació del permís d'abocament al sistema 
 
El permís d'abocament podrà ser revocat en els supòsits següents: 
 

a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el 
desenvolupament de l'activitat. 

 
b) Incompliment dels requeriments efectuats per a l'adequació de 
l'abocament en les condicions establertes. 

 
c) Com a mesura aparellada a una sanció. 

 
 

Article 31. Abocament mitjançant camions cisterna 
 
31.1 Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament 
mitjançant vehicles cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles 
de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora 
obtingui un permís especial atorgat per l'ens gestor. 
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31.2 L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de 
respectar les prohibicions i limitacions establertes en els annexos I i II d'aquest 
Reglament. 
 
31.3 Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses 
sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats 
mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 
de l'annex II pel que fa a la DQO decantada, la DBO5, les matèries en 
suspensió i els sulfurs totals. 
 
31.4 Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el 
punt 5 de l'article 28 d'aquest Reglament. 
 
31.5 Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les 
instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions 
cisterna.  
 
31.6 L'ens gestor durà un cens on inscriurà tots els permisos especials que 
hagi atorgat per a l'abocament mitjançant camions cisterna, la situació 
administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels 
abocaments que s'efectuïn mitjançant aquest sistema. 
 
 

Article 32. Obligacions de la persona titular del permís d'abocament 
 
32.1 La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions 
següents: 
 

a) Comunicar amb caràcter immediat a l'ens gestor qualsevol avaria en 
el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar 
negativament la qualitat de l'abocament al sistema. 

 
b) Comunicar amb caràcter immediat a l'ens gestor qualsevol 
circumstància futura que impliqui una variació de les característiques 
quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè l'ens gestor 
procedeixi, si escau, a la revisió del permís. 

 
c) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò 
establert a la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el 
pla d'autoprotecció del sistema elaborat per l'ens gestor. 

 
d) Adaptar la seva activitat i, si escau, les seves instal·lacions, a les 
mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció del sistema. 
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32.2 En el supòsit que es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas 
fortuït, l'usuari titular de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a: 
 

a) Comunicar la descàrrega a l'ens gestor, l'Ajuntament i l'Agència 
Catalana de l'Aigua tot especificant les dades següents: 

 
 Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i 

Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques. 
 
 Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat. 

 
 Situació administrativa del permís d'abocament al sistema. 

 
b) Actuar, si escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla 
d'autoprotecció. 

 
c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i 
els danys causats al sistema. 

 
 

Article 33. Cens d'abocaments al sistema  
 
L'ens gestor durà un cens d'abocaments al sistema on inscriurà els 
abocaments sotmesos a permís d'abocament al sistema, fent-hi constar, entre 
altres extrems: 
 

a) Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i Classificació 
Catalana d'Activitats Econòmiques. 

 
b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat. 

 
c) Situació administrativa del permís d'abocament al sistema. 

 
 
Article 34. Condicions per a la utilització del sistema públic de 
sanejament 
 
34.1 Resten obligats a obtenir el permís d’abocament al sistema públic de 
sanejament i a respectar les prohibicions establertes en l’annex I i les 
limitacions que contempla l’annex II d’aquest reglament: 
 

a) Els abocaments de caràcter no domèstic procedents d’activitats 
compreses en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana 



 33

d’Activitats Econòmiques (CCAE) de 1993, aprovada pel Decret 
97/1995, de 21 de febrer. 

 
b) Els abocaments de caràcter no domèstic que estan compresos en altres 

seccions de la CCAE l’activitat dels quals generi abocaments superiors 
als 6.000 m3/any. 

 
c) Totes aquelles altres activitats que, d’acord amb les especificacions del 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el RD 
 849/1986, d’11 d’abril, es troben incloses a la relació que figura a l’annex 
 III d’aquest Reglament. 

 
34.2 L’ens gestor també podrà exigir obtenir el permís d’abocament a les 
activitats compreses a l’apartat 34.1 b) que generin un cabal inferior a 6.000 
m3/any i que el seu abocament comporti un risc per al Sistema de Sanejament 
de Rubí. 
 
34.3 Els usuaris domèstics i la resta d’usuaris no domèstics compresos a 
qualsevol secció de la CCAE l’activitat dels quals generi aigües residuals 
domèstiques, no estan obligats a sol·licitar el permís d’abocament, però sí a 
respectar les prohibicions establertes en l’annex I d’aquest Reglament. 
 
 
Article 35. Termini del permís d’abocament 
 
Els permisos d’abocaments tindran un termini màxim de vigència de 5 anys, 
renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i 
objectius ambientals exigibles en cada moment; en cas contrari podran ser 
modificats o revocats d’acord amb l’establert als articles 30 i 31 d’aquest 
Reglament. 
 
 

Article 36. Prohibicions i limitacions 
 
36.1 Resta prohibit:  
 

a) L’abocament de les substàncies que s’estableixen en l’annex I del 
present Reglament.  

 
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu 

abocament al sistema, excepte en casos d’extrema emergència o de 
perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’ens gestor.  
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c) L’abocament d’aigües blanques i aigües pluvials al sistema d’aigües 
residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa si 
existeix a l’entorn de l’activitat una xarxa separativa d’aigües pluvials, 
una llera pública o la possibilitat d’emmagatzemar-les per a la seva 
posterior reutilització. En cas contrari, s’haurà d’obtenir una autorització 
específica per realitzar aquests abocaments.  

 
36.2 Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les 
establertes en l’annex II del present Reglament hauran de respectar les 
limitacions que s’hi estableixen.  
 
36.3 Es podran adoptar limitacions diferents a les establertes en l’apartat 
anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s’aconsegueixi 
que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal 
abocat considerat en el permís d’abocament no s’incrementi a causa de l’estalvi 
d’aigua per part de l’establiment.  
 
 
CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
Article 37. Instal·lacions d’inspecció i control d’abocaments 
 
37.1 A fi de posar-les a disposició dels serveis d’inspecció i control 
d’abocaments, els establiments industrials han de comptar, a l’efecte de 
determinació de la càrrega contaminant, amb les instal·lacions següents: 
 

a) POU O ARQUETA DE REGISTRE. Les indústries han d’ubicar, en 
cadascuna de les sortides en les quals hi hagi una connexió al 
clavegueram o a la xarxa municipal de clavegueram, un pou de mostreig 
de fàcil accés, lliure de qualsevol mena d’obstacle, localitzable aigües 
avall i abans de la connexió. A aquests efectes les indústries han de 
procurar unificar llurs abocaments. 
 
Aquesta instal·lació s’ha d’ajustar a les previsions de l’annex V del 
present Reglament. 
 

b) AFORAMENT DE CABALS. Cada pou de registre ha de disposar d’un 
sistema d’aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura 
correcta del cabal. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua 
vessada són aproximadament els mateixos, la lectura del cabal per 
comptador pot ser utilitzada com a aforament del cabal d’aigua residual; 
igualment, si l’aigua procedeix d’un pou o d’una altra captació pròpia, es 
pot habilitar un mitjà indirecte de mesura del cabal d’aigua residual. 

 
c) MOSTREIGS. La tècnica de la presa de mostres variarà segons la 

determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que no poden 
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ser superades en cap moment, el mostreig serà instantani i mesurat a 
qualsevol hora del dia. Per a concentracions representatives de valors 
de càrregues residuals contaminadores, les mesures seran horàries, 
integrades proporcionalment al cabal, i preses durant períodes 
representatius d’abocament. Aquelles indústries que per la seva 
dimensió i/o contaminació siguin significatives i/o que tinguin grans 
fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volums 
d’abocament, han de disposar d’un aparell de presa de mostres 
automàtic, proporcional al cabal, que permeti la realització de les 
anàlisis oportunes per a la correcta caracterització de l’abocament. 

 
d) MANTENIMENT. Les instal·lacions industrials que vessin aigües 

residuals al clavegueram o a la xarxa municipal han de conservar en 
perfecte estat de funcionament tots els equips de mesura, mostreig i 
control necessaris per a la realització de la vigilància i el control dels 
abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, és responsabilitat 
de l’empresa la instal·lació i el funcionament correctes d’aquests equips. 

 
e) PRETRACTAMENTS. Quan s’efectuïn pretractaments, individuals o 

col·lectius, a la sortida dels efluents depurats s’ha d’instal·lar un pou de 
mostreig i un aforament de cabals, d’acord amb el que s’estipula en els 
apartats anteriors. 

 
 

Article 38. Funció inspectora 

38.1 La funció inspectora correspon a l'ens gestor del sistema públic de 
sanejament, el qual l'exerceix a través dels òrgans que tenen atribuïdes les 
funcions inspectores. 

38.2 En tot cas, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del 
sistema públic de sanejament, així com del domini públic hidràulic quant als 
abocaments a la llera pública. En l’exercici d'aquesta facultat, podrà realitzar els 
controls, assajos i anàlisis que consideri necessaris, tot informant l'ens gestor 
corresponent. 

38.3 La realització d'anàlisis, preses de mostres i la col·laboració material en 
tasques d'inspecció es podrà dur a terme per mitjà d'entitats col·laboradores 
degudament acreditades. 
 
 
Article 39. Objecte i inici de la inspecció 

39.1 Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments 
d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i 
el seu funcionament. 
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39.2 L'actuació inspectora s'inicia: 

a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de 
l'inspector quan apreciï un incompliment de les normes reguladores dels 
abocaments o per ordre superior. 

b) En virtut de denúncia. 

 
Article 40. Facultats del personal inspector 

40.1 El personal inspector té atribuïdes les facultats següents: 

a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals. 

b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, 
tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o 
recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, 
o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 
instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de 
qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes. 

c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés 
relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades 
declarades per l'interessat davant l'Administració. 

d) Mesurar els cabals abocats. 

e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici 
del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la 
propietat industrial. 

f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al 
compliment de les seves funcions. 

40.2 El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de 
documentar en un informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o 
per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.  
 
 

Article 41. Obligacions del personal inspector 

El personal inspector està obligat a: 

a) Informar les persones interessades dels requisits que, de conformitat 
amb la llei i aquest Reglament, han de complir tots els abocaments. 
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b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones 
interessades. 

c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions 
inspeccionades, i donar-li a conèixer l'objecte de les actuacions. 

d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en 
relació amb els fets objecte d'inspecció. 

e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte 
d'inspecció i de qui en té la responsabilitat. 

 
 

Article 42. Obligacions de la persona titular de les instal·lacions 

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a 
col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves 
tasques, i en concret ha de: 

a) Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador 
a les seves instal·lacions sense dilació. 

b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o 
inspectora. 

c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, 
inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol. 

 
 

Article 43. Pràctica de les actuacions 

43.1 Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona 
titular o de la representació de l'empresa. 

43.2 En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació 
inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les 
instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o 
un treball qualificat. 

43.3 La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de 
la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora 
no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta 
circumstància en l'acta. 
 
 

Article 44. Comprovacions durant la inspecció 
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En les visites d’inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents: 

 
a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament, amb vista a 

garantir la qualitat de l’efluent, tal com estigui assenyalat en el permís 
d’abocament. 

 
b) Presa de mostres de l’abocament o abocaments a la xarxa municipal 

o en qualsevol altre punt en el qual es pugui originar. També es 
poden prendre mostres de les aigües pluvials. 

 
c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes. 

 
d) Mesura dels cabals abocats. 

 
e) Cabals de subministrament i/o d’abastament mitjançant captacions 

pròpies. 
 

f) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels 
efluents definits al permís d’abocament. 

 
g) Compliment de les altres obligacions contemplades en aquest 

Reglament. 
 
 
Article 45. Documentació de les actuacions 

45.1 Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta 
estesa per l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a 
mínim, els extrems següents: 

a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF). 

b) Dades de l'inspector o inspectora. 

c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada. 

d) Motiu de la inspecció. 

e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades. 

f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la 
persona interessada. 

g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintament de la 
mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de la 
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persona interessada, que s'informa aquesta de les analítiques que es 
duran a terme així com del procediment de l'anàlisi diriment. 

h) Altres dades obtingudes en la inspecció. 

45.2 En el cas que el o la compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar 
l'acta, l'inspector o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, 
autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar-ne una còpia a la persona titular 
de l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona 
compareixent. Si aquestes persones es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer 
constar aquest fet. 
 
 

Article 46. La presa de mostres 

46.1 La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps 
d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector 
o inspectora.  

46.2 La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior 
de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores. 

46.3 Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer 
constar en l'acta corresponent. 
 
 
Article 47. Procediment de presa de mostres 

El procediment de presa de mostres s'ajusta a les determinacions següents: 

a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la 
mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al 
clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en 
el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient. Tant en aquest 
cas com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de 
l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de 
mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades. 

b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un 
recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una 
mostra inicial, una mostra bessona i una mostra diriment. El mostreig 
s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions 
analítiques que es vulguin realitzar, d'acord amb la relació que figura en 
l'annex IV d'aquest Reglament. Els recipients s'esbandeixen prèviament 
amb el mateix efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador 
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automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb 
aigua neta. 

c) Precintament i identificació de les mostres: les mostres es precinten i 
s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de 
l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a 
la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora lliura 
la mostra bessona a la persona titular de l'abocament, juntament amb les 
instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu 
oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment, d'acord amb allò 
previst a l'annex VI d'aquest Reglament. 

 
 

Article 48. Transport i conservació de les mostres 

48.1 Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades 
protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 24 
hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'analítica. 

48.2 En el cas que un laboratori rebi mostres, per a la pràctica d'anàlisis 
contradictòries o diriments, que no hagin arribat degudament conservades, 
precintades, identificades i refrigerades, s'ha de fer constar, al llibre registre de 
recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi, les 
deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra 
si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi, circumstància 
que ha de ser notificada a l'ens gestor. 

 
Article 49. Centres d'anàlisi 

49.1 Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la 
mostra diriment, s'han de dur a terme en una entitat col·laboradora de 
l'Administració degudament acreditada o bé al laboratori de l'Agència Catalana 
de l'Aigua. Excepcionalment, quan la complexitat de les determinacions a 
efectuar ho justifiqui, l'Agència Catalana de l'Aigua pot encarregar la realització 
de l'analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència. 

49.2 Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria, s'ha de presentar la mostra 
bessona al laboratori corresponent dins del termini màxim de les 24 hores 
següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi 
dins de l'esmentat termini.  

49.3 L'anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos naturals després 
de la presa de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservació 
correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l’ens 
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gestor podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la 
mostra diriment. 

 

Article 50. Termini d'anàlisi i notificacions 

50.1 El laboratori ha de lliurar els resultats de l'analítica a l'ens gestor en el 
termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els 
resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode 
analític utilitzat per a cada determinació. L'administració competent pot requerir 
una descripció detallada del mètode d'anàlisi. 

50.2 L'ens gestor comunica els resultats a la persona interessada. En cas 
d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la 
persona interessada i a l'administració competent. Si es tracta del mateix 
laboratori autor de l'analítica inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a 
la persona interessada i a l'administració competent. 

50.3 La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra 
inicial a l'ens gestor, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de 
la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra 
diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-
cinc dies des de la presa de mostres. 

50.4 Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria són a 
càrrec de la persona interessada. Les generades per l'anàlisi diriment són a 
càrrec de l'ens gestor o de la persona interessada en funció que confirmin, 
respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de la inicial, sense 
perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o 
establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació. 
 
 

CAPÍTOL VI.- RÈGIM SANCIONADOR 
 

Article 51. Règim general de les infraccions i les sancions 
 
51.1 Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i 
sancionades pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i que vulnerin les 
prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser 
sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en el present Capítol. 
 
 
Article 52. Infraccions lleus 
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Són infraccions lleus: 
 

a) L’incompliment de les condicions establertes en el permís 
d’abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema 
de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros. 

 
b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la 
integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 
3.005,06 euros. 

 
c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament 
o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva 
autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions. 

 
d) La desobediència dels requeriments de l’Administració en relació amb 
l’adequació d’abocaments o instal·lacions a les condicions 
reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre 
les característiques de l’efluent o les instal·lacions de tractament. 

 
e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les 
instal·lacions. 

 
f) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el 
present Reglament o altra legislació aplicable o l’omissió dels actes a 
què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o 
molt greu. 

 
 
Article 53. Infraccions greus 
 
Són infraccions greus: 
 

a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb el permís 
d’abocament corresponent. 

 
b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de 
sanejament. 

 
c) L’incompliment de les condicions establertes en el permís sempre que 
causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema 
públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 
euros. 
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d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la 
integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 
3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros. 

 
e) L’obstaculització de la funció inspectora.  

 
f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament 
del permís.  

 
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o 
l’incompliment de les prescripcions o les ordres de l’Administració 
derivades de situacions d’emergència. 

 
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus en el termini 
de dos anys, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 

 
i) Els abocaments sense autorització al sistema públic de sanejament 
mitjançant vehicles cisterna. 

 
 
Article 54. Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus: 
 

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si 
causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema 
públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros. 

 
b) L’incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no 
autoritzats o abusius. 

 
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini 
de dos anys, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 

 

 

Article 55. Sancions 
 
Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb 
les multes següents: 
 

a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros. 
 

b) Infraccions greus, multa d’entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros. 
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c) Infraccions molt greus, multa d’entre 30.050,62 euros i 150.253,03 
euros. 

 
L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament 
substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la 
legislació sectorial corresponent. 

 

 

Article 56. Graduació de les sancions 
 
56.1 Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu 
de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu 
causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta 
infractora, l’existència d’intencionalitat o la reincidència entesa com la comissió 
en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan 
hagi estat declarat així en una resolució expressa. 
 
56.2 En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al 
responsable que el compliment de les normes infringides d’acord amb 
l’establert en l’article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 
 
56.3 Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden portar 
aparellada qualsevol de les mesures previstes a l’article 58 d’aquest 
Reglament, en funció de la gravetat de la infracció. 
 
56.4 La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en 
qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al 
funcionament del sistema. 
 
56.5 Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats 
s’assegurarà l’adequació necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció i la sanció aplicada i es tindran en compte els criteris següents: 
 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
 

b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i 
perjudicis produïts. 

 
c) El risc objectiu causat als béns o a les persones. 

 
d) La rellevància externa de la conducta infractora. 

 
e) La reincidència per haver comès, en el termini d’un any, més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per 
resolució ferma. 
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Article 57. Danys i perjudicis a les instal·lacions 
 
La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència a 
l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com 
amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. 
La reparació i reposició hauran d’executar-se per l’infractor a càrrec seu i dins 
el termini que se li assenyali. 
 
Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, 
el prestador del Servei les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de 
l’infractor. 
 

 

Article 58. Mesures cautelars en cas d’infracció 
 
58.1 Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop 
detectades activitats contràries a les determinacions d’aquest Reglament i en el 
si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents: 
 

a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o 
instal·lacions que contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o 
siguin indegudament realitzats. 

 
b) Requerir a l’usuari que, dins el termini que se li assenyali, introdueixi 
les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les 
prescripcions d’aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del 
projecte corresponent, presenti la sol·licitud de permís ajustada als 
termes d’aquest Reglament. 

 
c) Ordenar a l’usuari que, en el termini que se li fixi, introdueixi en les 
obres o instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per 
ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d’aquest 
Reglament. 

 
d) Ordenar a l’usuari que, en el termini que s’indiqui, procedeixi a la 
reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a 
la demolició d’allò que fos indegudament construït o instal·lat. 

 
e) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres 
esmentades, ja sigui per equips propis o a través del corresponent 
contracte, a càrrec de l’infractor. 
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f) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha 
obtingut autorització o que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a 
les disposicions del present Reglament. 

 
g) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament 
en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el 
dany mitjançant les mesures correctores oportunes. 

 
h) Suspendre l’autorització de connexió. 

 
58.2 Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d’aquest article 
seran proposats per l’Ajuntament en funció de cada situació. 
 
58.3 Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, 
amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s’adopti, 
simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol 
moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua. 
 

 

Article 59. Mesures complementàries i accessòries 
 
Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest Capítol 
poden anar aparellades a la multa que s’imposi en la resolució de l’expedient 
sancionador. En aquest cas, el prestador del Servei en donarà compte a 
l’Ajuntament i a l’Administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu 
torn les mesures adients. 
 
Com a mesura accessòria i en el supòsit de sancions greus o molt greus, es 
podrà donar publicitat d’aquestes sancions en el diari oficial corresponent o a 
través dels mitjans de comunicació adients, així com dels noms i cognoms o 
raó social dels infractors, un cop les sancions hagin esdevingut fermes, segons 
l’establert a l’article 38 de la Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus. 
 

 

Article 60. Multes coercitives 
 
60.1 Independentment de les sancions que corresponguin, per a l’execució 
forçosa de les mesures cautelars que s’ordenin durant la instrucció de 
l’expedient sancionador o de les mesures aparellades a la sanció que preveu 
l’article 66 d’aquest Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes 
multes es poden reiterar si transcorren els terminis assenyalats en els 
requeriments corresponents fins que l’obligat compleixi el que s’hi ha disposat. 
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60.2 L’import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la 
quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la presumpta infracció. 
 
60.3 És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el 
requeriment a l’obligat, amb la determinació del termini per a l’execució 
voluntària de l’ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques 
de cada cas o situació. 
 

 

Article 61. Responsables 
 
Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots 
aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant 
si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques. 
 

 

Article 62. Responsabilitat penal 
 
En qualsevol moment de l’expedient sancionador en què s’apreciï la possible 
qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delicte o de falta, el 
president o presidenta de l’Ajuntament passarà el tant de culpa al Ministeri 
Fiscal. 
 

 

Article 63. Prescripcions 
 
63.1 Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions 
que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
63.2 D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions 
molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 
mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, 
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a 
l’any. 
 

 

Article 64. Procediment sancionador 
 
El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb 
l’establert en la legislació sectorial aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les 
normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost. 
 

 

Article 65. Competències 
 
Correspon al president o presidenta de l’Ajuntament la incoació de 
procediments sancionadors i l’adopció de mesures cautelars. La resolució 
d’expedients sancionadors i la imposició de multes i de mesures aparellades a 
les sancions és competència del President de l’Ajuntament d’acord amb el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigua a Catalunya. 
 

 

Article 66. Recursos 
 
66.1 Les resolucions que el President adopti en exercici de les funcions 
contemplades a l’article anterior posen fi a la via administrativa i els interessats 
hi poden interposar recurs de reposició potestatiu en contra en el termini d’un 
mes davant el mateix òrgan que els hagi dictat, a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació. Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, en 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de rebre la notificació 
de la resolució, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant la jurisdicció corresponent. 
 
66.2 En qualsevol cas, les persones o entitats afectades per les resolucions 
adoptades poden interposar qualsevol altre recurs o exercir aquelles altres 
accions que considerin més oportunes en defensa de llurs interessos. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’entrada en vigència del present Reglament, queda derogat l’antic 
Reglament.  
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
En tot allò no previst al present Reglament i que sigui d’aplicació al Servei de 
Clavegueram, s’actuarà d’acord amb allò que estableixi el Decret 130/2003 i 
altra legislació aplicable. 
 
Maig 2008. 
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ANNEX I. SUBSTÀNCIES PROHIBIDES 
 

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o de grandàries tals que, 
per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions 
o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o 
dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment. 

 
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o 

inflamables. 
 

c) Olis i greixos flotants. 
 

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses. 
 

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o 
procedents de motors d’explosió. 

 
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, 

per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin 
originar: 

 
 Qualsevol tipus de molèstia pública. 

 
 La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire. 

 
 La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o 

perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal 
encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament 
del sistema públic de sanejament. 

 
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o 

reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin 
qualsevol propietat corrosiva capaç de deteriorar els materials del 
sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de 
la neteja i conservació. 

 
h) Residus de naturalesa radioactiva. 

 
i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o 

característiques tòxiques o perilloses requereixen un tractament 
específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. 

 
j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions 

químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de 
sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en 
l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents: 
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- Diòxid de carboni (CO2) 15.000 parts per milió 
- Diòxid de sofre (SO2) 5 parts per milió 
- Monòxid de carboni (CO) 25 parts per milió 
- Clor  1 part per milió 
- Àcid sulfhídric (H2S) 10 parts per milió 
- Àcid cianhídric (HCN) 4,5 parts per milió 

 
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, 9 de febrer, de la 

gestió dels residus sanitaris. 
 

l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament 
d’aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques. 

 
m) Residus d’origen pecuari. 

 
n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat 

de risc. Tant els escorxadors com els establiments d’elaboració de 
productes carnis s’ajustaran a la normativa europea1. 

 
 
 
 

                                                 
1 Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà, Reglament 808/2003, que 
modifica l’anterior i altres disposicions derivades. 
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ANNEX II. LÍMITS D’ABOCAMENT 
 
Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a: 
 

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament. 
 

b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva 
91/271/CEE. 

 
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el 

Reial Decret 995/2000. 
 

d) La protecció del medi receptor. 
 
BLOC 1: Paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu 
sobre els objectius de qualitat del medi receptor: 
 

Paràmetres Valor límit Unitats  
T (ºC) 40 ºC  
pH (interval) 6 – 10 pH  
MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l  
DBO5 750 mg/l O2 

DQO decantada 1.500 mg/l O2 
TOC (Carboni orgànic total) 450 mg/l C 
Olis i greixos 250 mg/l  
Clorurs 2.500 mg/l Cl- 
Conductivitat 6.000 μS/cm  
Diòxid de sofre 15 mg/l SO2 
Sulfats 1.000 mg/l SO4

2- 
Sulfurs totals 1 mg/l S2- 
Sulfurs dissolts 0,3 mg/l S2- 
Fòsfor total 50 mg/l P 
Nitrats 100 mg/l NO3

- 
Amoni 60 mg/l NH4

+ 
Nitrogen Kjeldahl (1) 90 mg/l N 

 
 
 
BLOC 2: Paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb 
impacte significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos 
potencials de les aigües depurades: 
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Paràmetres 

Valor 
límit 

 
Unitats 

 

Cianurs totals 1 mg/l CN- 
Índex de fenols 2 mg/l C6H5OH 
Fluorurs 12 mg/l F- 
Alumini 20 mg/l Al 
Antimoni 1 mg/l Sb 
Arsènic 1 mg/l As 
Bari 10 mg/l Ba 
Bor 3 mg/l B 
Cadmi 0,5 mg/l Cd 
Coure 3 mg/l Cu 
Crom hexavalent 0,5 mg/l Cr (VI) 
Crom total 3 mg/l Cr 
Estany 5 mg/l Sn 
Ferro 10 mg/l Fe 
Manganès 2 mg/l Mn 
Mercuri 0,1 mg/l Hg 
Molibdè 1 mg/l Mo 
Níquel 5 mg/l Ni 
Plom 1 mg/l Pb 
Seleni 0,5 mg/l Se 
Zinc 10 mg/l Zn 

Metalls: Al+Cr+Cu+Ni+Zn 15 mg/l Al+Cr+Cu+Ni+Zn 
MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox  
Color  Inapreciable 

en dilució 
1/30 

 

Nonilfenol 1 mg/l NP 
Tensoactius aniònics (2) 6 mg/l LSS 
Plaguicides totals 0,10 mg/l  
HAP (Hidrocarburs 
aromàtics policíclics) 

0,20 mg/l  

BTEX (3) 5 mg/l  
Triazines totals 0,30 mg/l  
Hidrocarburs 15 mg/l  
AOX  2 mg/l Cl 
Cloroform 1 mg/l Cl3CH 
1,2-dicloroetà 0,4 mg/l Cl2C2H4 
Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/l Cl3C2H 
Percloroetilè (PER) 0,4 mg/l Cl4C2 
Triclorobenzè 0,2 mg/l Cl3C6H3 
Tetraclorur de carboni 1 mg/l Cl4C 
Tributilestany 0,10 mg/l TBT 
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(1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl. 
 
(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com laurilsulfat 
sòdic (LSS). 
 
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè. 
 
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present 
taula, podrà ser objecte de limitació d’abocament. 
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ANNEX III. INSTAL·LACIONS OBLIGADES A OBTENIR PERMÍS 
D’ABOCAMENT 
 
 

CCAE – 93  ACTIVITAT 
01.21 Explotació de bestiar boví i producció de llet crua 
01.22 Explotació de bestiar oví, cabrum i equí 
01.23 Explotació de bestiar porcí 
01.24 Avicultura 
01.25 Altres explotacions de bestiar 
01.30 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 
01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura 
01.42 Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat 

de les activitats veterinàries 
05.02 Aqüicultura 
50.20 Manteniment i reparació de vehicles de motor 
50.50 Venda al detall de carburants per a l’automoció 
73.10 Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i 

tècniques 
74.30 Assaigs i anàlisis tècnics 
74.81 Activitats de fotografia 
85.11 Activitats hospitalàries 
93.01 Rentat, neteja i tenyit de peces tèxtils i de pell 
93.03 Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen 
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ANNEX IV. MÈTODES ANALÍTICS 
 
Atès que les aigües residuals presenten una varietat impossible de definir, 
sovint amb unes matrius complexes que dificulten enormement la 
reproductibilitat, a més de proposar uns mètodes d’anàlisi, en els casos en què 
és més necessari es donen unes pautes per al tractament previ o la 
conservació de mostres. 
 

 
Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

 
Temperatura 

  
Termometria 

Mesura in situ de la 
temperatura de l’efluent i 
l’influent 

pH Plàstic Electrometria  
Conductivitat/ 
Sals solubles 

Plàstic o 
vidre 

 
UNE-EN 27888 

 
Conductivimetria a 25ºC 

MES 
(Matèries en 
suspensió)  

 
Plàstic o 
vidre 

 
UNE-EN-872 

 
Filtració en fibra de vidre i 
assecat a 105ºC 

Matèries 
sedimentables 

Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 2540 

Decantació en cons Imhoff 
en un període de 2 hores 

 
Clorurs 

 
Plàstic 

St. Methods 4110 B 
St. Methods 4500 D 

Cromatografia iònica 
Potenciometria 

 
 
DQO 
(decantada o 
no decantada) 

 
 
 
Plàstic 

 
 
UNE 77004 
St. Methods 5220 B 
St. Methods 5220 D 

- Dicromat potàssic i reflux 
obert 
- Dicromat potàssic i reflux 
tancat  
(amb quantitats elevades de 
sòlids o de sals, cal fer 
dilucions oportunes) 

 
TOC 

 
Vidre 

 
UNE-EN-1484 
St. Methods 5310 B 

Sobre mostra decantada i 
amb partícules < 250 um 
- Combustió –IR 

 
Matèries 
inhibidores 

 
 
Plàstic 

 
 
UNE ISO 11348 

Sobre la mostra decantada  
Conservar mostra a -20ºC 
Ajustar a pH entre 6-10 
Assaig de bioluminiscència 

 
Olis i greixos 

 
Vidre, 250 ml 
ple del tot 

 
St. Methods 5520 B 

Extracció amb hexà-èter 
tert-butil metílic (MTBE) a 
pH < 2 i gravimetria 
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Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

 
 
Hidrocarburs 

 
Vidre, 250 ml 
ple del tot 

 
 
St. Methods 5520 F 

Extracció (o redissolució 
d’olis i greixos) amb n-hexà, 
rentat amb sílice i 
gravimetria 

Nitrogen 
Kjeldahl 

 
Plàstic o 
vidre 

 
UNE-EN 25663 

Sobre mostra no decantada 
- N Kjeldhal: mineralització, 
destil·lació i valoració 

 
 
Amoni  

 
 
Plàstic 

St. Methods 4500-
NH3 B i C 
St. Methods 4500-
NH3 D 
St. Methods 4500-
NH3 H 

Sobre mostra 
homogeneïtzada 
- destil·lació i filtració 
- elèctrode selectiu 
- mètode automatitzat 

Nitrats Plàstic St. Methods 4110 B - Cromatografia iònica  
 
 
Fòsfor total 

 
 
Plàstic 

 
 
UNE EN 1189 

Sobre mostra no 
decantada, mineralització 
amb persulfat o àcid 
perclòric 
- Espectrofotometria 

O-fosfats 
(fòsfor soluble 
o reactiu) 

 
Plàstic 

 
St. Methods 4110 A 

- Espectrofotometria 
(només mostres sense 
color) 
- Cromatografia iònica 

Índex de 
fenols 

 
Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 5530 B i 
D 

Destil·lació prèvia 
- Espectrofotometria amb 4-
aminoantipirina 

 
Tensioactius 
aniònics 

 
Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 5540 B 

Mostra sense decantar ni 
filtrar 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 

 
Cianurs totals 

 
Plàstic o 
vidre 

 
UNE 77-029-83 

Mostra sense decantar ni 
filtrar 
- Espectrofotometria previ 
reflux amb àcid mineral i 
Cu(I) 

 
Sulfurs totals 

 
Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 4500-
S2-C i D 

Mostra sense decantar ni 
filtrar, conservació amb 
acetat de Zn 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 
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Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

 
Sulfurs 
dissolts 

 
Plàstic o 
vidre 

 
St. Methods 4500- 
S2-C i D 

Addició de NaOH i AlCl3, 
decantar i filtrar 
- Espectrofotometria amb 
blau de metilè 

Sulfats Plàstic St. Methods 4110 B Cromatografia iònica 
BTEX i 
dissolvents 
aromàtics 

Vidre 250 ml 
ple del tot 

 
St. Methods 6220 

Extracció (P&T, HS...) – 
HRGC/FID o MS 

Dissolvents 
organoclorats 

Vidre 250 ml 
ple del tot 

St. Methods 6230 Extracció (P&T, HS...) – 
HRGC/ECD o MS 

 
AOX 

 
Vidre 

 
UNE EN 1485 

Organohalogenats per 
adsorció-piròlisi-
columbimetria 

Alumini  Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Antimoni Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Arsènic Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Bari Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

 
Bor 

 
Plàstic 

 
NF T 90 041 
St. Methods 3120 

Espectrofotometria amb 
azometina 
H 
ICP 

Cadmi Plàstic St. Methods 3111 B, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Coure Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Crom total Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Crom VI Plàstic St. Methods 3500-Cr 
D 

Espectrofotometria 

Estany Plàstic St. Methods 3113 EAA/FG 
Ferro Plàstic St. Methods 3111 B, 

3113, 3120 
EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Manganès Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Mercuri Plàstic St. Methods 3112 EAA/VF 
Molibdè Plàstic St. Methods 3111 B, 

3113, 3120 
EAA/FI, EAA/FG, ICP 

 58

 
Paràmetre 

Envàs i 
volum 

mínim de 
mostra (1)(2)

 
Mètode (3) 

 
Observacions 

Níquel Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Plom Plàstic St. Methods 3111 B, 
3113, 3120 

EAA/FI, EAA/FG, ICP 

Seleni Plàstic St. Methods 3113, 
3114 

EAA/FG, EAA/GH 

Titani Plàstic St. Methods 3111 D, 
3120 

EAA/FI, ICP 

Zenc Plàstic St. Methods 3111 B, 
3120 

EAA/FI, ICP 

 
Plaguicides 

Vidre 1.000 
ml ple del tot 

Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 

Sumatori dels plaguicides 
que puguin estar presents a 
l’abocament 

 
 
HAP 

 
Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 
- HPLC 

Sumatori de: benzo(a)pirè, 
benzo(b)fluorantè, 
benzo(ghi)perilè, 
benzo(k)fluorantè i 
indeno(1,2,3,c,d)pirè  

 
Triazines 

 
Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 
- HPLC 

 
Sumatori de triazines 

 
Tributilestany 

 
Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
d’espectrometria de 
masses 

 
Sumatori de compostos de 
butilestany 

Nonilfenol Vidre 1.000 
ml ple del tot 

- Cromatografia de 
gasos amb detector 
específic o CG/MS 

 

 
(1) En cas que la part inspectora consideri oportú i/o necessari 

procedir a l’addició de reactius preservants de la mostra, s’ha 
d’informar l’interessat. 

 
(2) Queda a criteri del laboratori que ha de fer l’anàlisi fixar el 

volum necessari de mostra tenint en compte que, en aquells 
casos en què s’indica un volum mínim, s’ha d’utilitzar un 
recipient independent. 
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(3) Els mètodes a utilitzar s’han de basar en normes UNE-EN o, 
en la seva absència, en mètodes definits a la darrera edició de 
l’Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. Eventualment es poden acceptar altres mètodes 
degudament validats previ acord de les parts implicades. 
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ANNEX V. MODELS DE POUS DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL 
D’EFLUENTS 
 
MODEL “A” DE POU DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL D’EFLUENTS 
 

 
 
 

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
AFORAMENT DE CABALS 
 
Aquesta arqueta o una altra de característiques similars, sempre en funció del 
cabal, haurà d’instal·lar-se per complir el que s’especifica al Reglament. 
 
Cabals inferiors a 100 m3/h: abocador triangular.  
Cabals superiors a 100 m3/h: abocador rectangular.  
 
L’abocador de l’arqueta model permet un cabal de fins a 10 L/s.
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MODEL “B” DE POU DE REGISTRE TIPUS PER AL CONTROL D’EFLUENTS 
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CANAL DE MESURA I ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
CANAL PARSHALL 
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DESCRIPCIÓ DEL MUNTATGE 
 
ARQUETA A 
 
Serveix per amortir l’impuls de 
l’efluent.  
 
En cas que l’efluent arribi en  
règim laminar al canal, no serà 
necessària l’arqueta A. 
 
En cas que l’efluent arribi mitjan- 
çant una canonada de pendent 
considerable, aquesta haurà de 
quedar submergida dins l’arqueta. 
 
L’amplada de l’arqueta serà com 
a mínim igual a l’amplada del  
canal. 
 
 
 
ARQUETA B 
 
Serveix per desguassar el canal 
i per prendre mostres. 
 
Les mesures seran: 
 
2.000 mm de llarg. 
1.500 mm d’ample. 
 
La profunditat serà en funció de 
la situació de la canonada de 
desguàs.
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ANNEX VI. ANÀLISIS CONTRADICTÒRIES I DIRIMENTS 
 
El procediment d’anàlisi contradictòria i diriment s’ajusta als següents punts 
bàsics: 
 
PROCEDIMENT D’ANÀLISI CONTRADICTÒRIA: 
 
1- Entitats que poden dur a terme les anàlisis contradictòries 
 
L’anàlisi contradictòria de les mostres bessones s’ha de dur a terme en una 
entitat col·laboradora de l’Administració degudament reconeguda. En casos 
excepcionals, prèvia autorització de l’Administració, es pot fer ús d’altres 
laboratoris de reconeguda solvència. 
 
2- Aspectes de la conservació de les mostres per dur a terme les anàlisis 
contradictòries i terminis per efectuar les actuacions 
 
Les mostres per dur a terme les anàlisis contradictòries s’han de conservar 
degudament precintades, identificades i refrigerades. En aquestes condicions, 
s’ha de presentar la mostra bessona a l’entitat col·laboradora que hagi de 
realitzar les anàlisis dins el termini màxim de les 24 hores següents a l’acte de 
presa de mostres, tal com s’indica a l’acta d’inspecció, per començar el 
procediment d’anàlisi dins l’esmentat termini. 
 
3- Llibre registre de mostres i certificat de resultats 
 
En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis 
contradictòries fora del termini establert, o que les mostres no hagin arribat 
degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, si es 
decideix practicar l’anàlisi, s’han de fer constar les deficiències observades al 
llibre registre de recepció i a l’informe de resultats. 
 
En cas d’anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la 
persona interessada i a l’ens gestor en el termini màxim de vint dies de l’acte 
de presa de mostres. Si es tracta del mateix laboratori autor de l’analítica inicial, 
s’ha de comunicar aquesta circumstància. 
 
En l’informe dels resultats o certificat de les anàlisis practicades ha de constar 
la identificació de la mostra contradictòria, les condicions de recepció de la 
mostra, el dia d’inici d’anàlisi i la indicació del mètode analític utilitzat per a 
cada determinació. 
 
4- Els mètodes analítics 
 
Els mètodes analítics a seguir són els establerts pel prestador del Servei i que 
s’adjunten a l’acta d’inspecció. A requeriment de l’Admintistració, el laboratori 
ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític utilitzat per a cada 
determinació. 
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PROCEDIMENT D’ANÀLISI DIRIMENT: 
 
5- Condicions de sol·licitud 
 
La sol·licitud per iniciar l’anàlisi de la mostra diriment s’ha de fer per escrit a 
l’ens gestor, el qual determina el laboratori on aquesta s’ha de dur a terme. 
 
L’anàlisi de la mostra diriment que es sol·liciti dos mesos naturals després de la 
presa de mostres, no s’ha de dur a terme per motius de la correcta conservació 
de la mostra. Així mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l’ens gestor 
podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra 
diriment. 
 
En el supòsit que el resultat de l’anàlisi contradictòria sigui significativament 
diferent, en més o menys del 20% de l’anàlisi inicial, l’interessat podrà sol·licitar 
anàlisi diriment. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si 
els resultats analítics de la mostra inicial no han estat notificats transcorreguts 
trenta-cinc dies des de la presa de mostres. 
 
En tot cas, per ratificar resultats, l’ens gestor que ha efectuat o encomanat la 
inspecció pot iniciar els tràmits de la mostra diriment, encara que la persona 
interessada no ho hagi sol·licitat ni hagi dut a terme l’ànalisi contradictòria. En 
aquest cas es notifica l’actuació a l’interessat. 
 
6- Presència de la persona interessada i certificat d’anàlisi 
 
La mostra diriment s’analitza en presència de la persona interessada i d’un 
tècnic de l’administració que ha efectuat o encomanat la inspecció, o persones 
en qui deleguin, ambdós degudament acreditats. 
 
El laboratori estén un certificat o acta on ha de constar la identificació de la 
mostra diriment, les condicions de conservació i recepció de la mostra, els 
resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori i/o 
l’interessat vulgui fer-hi constar. Aquest document és signat per ambdues parts 
i segellat pel laboratori en què s’han realitzat les anàlisis. 
 
En el supòsit que les condicions de conservació de la mostra impedeixin la 
correcta realització de l’anàlisi, el laboratori pot rebutjar la mostra, la qual cosa 
s’ha de fer constar a l’acta. 
 
7- Despeses generades 
 
Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a càrrec 
de l’interessat. Les despeses generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de 
l’ens gestor o de l’interessat en funció que confirmin, respectivament, el resultat 
de l’anàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats 
que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de 
l’administració, derivades de la seva actuació. 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General 

d’Abastament d’Aigua Potable té els següents objectius: 

Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar 

els muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta 

utilització dels materials.   

2. ABAST DEL PLEC 

El present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de 

Xarxa General d’Abastament d’aigua potable. Es considerà xarxa general totes les 

canonades que no abasteixin directament a l’usuari, que s’utilitzin per transportar i 

distribuir l’aigua potable, així com tots els accessoris associats. 

En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior a 

80 mm) i canonada de fosa dúctil per diàmetres iguals o superiors a l’esmenta’t. No 

s’instal·larà en cap cas canonada de PVC o canonada de fibrociment. 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General 
d’Abastament d’Aigua Potable 2 de 22

3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 

3.1. CANONADA DE POLIETILÈ 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes 

blaves longitudinals (com a mínim de 4 bandes per diàmetres  75 mm) i compliran 

la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX. (Veure fitxa 1). 

Les canonades de polietilè es subministraran en barres. 

75 ≤ DN ≤ 110 mm En barres de 6 ó 12 metres 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions 

nominals són: 

e
DNSDR=   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11. 

A més es limita el número de sèrie S: 

2
)1SDR(S −=   

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5. 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.  

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per 

a ús alimentari” i/o el símbol .  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a 

certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat 

especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100). 

3.1.1.  Unió de canonades  

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o 

soldadura a testa. 
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Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons 

UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 16 

bar (Veure fitxa 2). 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 

12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran 

de color negre. 

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector 

seran de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o 

Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de 

fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de 

soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en 

la soldadura (resistència trencada). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. 

3.1.2. Accessoris per a canonada de polietilè 

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 5). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant 

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General 
d’Abastament d’Aigua Potable 4 de 22

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i 

forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell 

d’atapeïment, ambdós a contratracció (Veure fitxa 3). 

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 

1693). El revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 μm. 

L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer 

EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment 

DACROMET.   

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de 

mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017. 

3.2. CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 4). 

El espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-

EN 545. El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic 

aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una 

capa de pintura bituminosa de 70 μm d’espessor mínim. El 

revestiment interior serà de morter de ciment aplicat per 

centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 

545. 
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El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció 

en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 5,5 o 6,0 metres per a diàmetres 

nominals entre 60 i 800 mm. 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus 

d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell 

d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió 

es realitza introduint el extrem llis en l’endoll. 

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 

681-1.  

Es poden utilitzar unions amb sistema STOP per tal de paliar esforços a tracció que 

puguin produir que el tub s’escapi de la unió. 

3.2.2. Accessoris per a canonades de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 5). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant 

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm.  
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Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Les unions es faran: 

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 

     Junta mecànica 

Les brides seran orientables. La pressió nominal serà de 16 bar.  

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).  

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o 

equivalent.  

Brida orientable 

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han 

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.3. EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I CANONADES DE 
FOSA DÚCTIL 

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els 

de les canonades de fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre 
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canonades serà, per a un determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre inferior per a 

canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125 mm de PE100 

PN16, el diàmetre interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa dúctil de 

diàmetre 100 mm. 

3.4. DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL 

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 

5) 

Les unions es faran amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, 

ambdós a contratracció (Veure fitxa 3) en el cas de canonades de polietilè i amb 

brides amb junta d’elastòmer o junta mecànica, en el cas de canonades de fosa 

dúctil. 

3.5. VÀLVULA DE COMPORTA 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-

EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà 

d’epoxy amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 6).  

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-

40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-

EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides 

segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie 

básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie 

F4. 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 
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comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

3.5.1. Instal·lació de la vàlvula de comporta 

En general la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb 

caixa de polietilè o una arqueta d’obra, tapa incorporada de fosa gris GG-20 i cargol 

d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm o 40x40 cm i complirà amb la 

normativa DIN 4059V. Serà ajustable i la tapa haurà de portar inscrita la paraula 

AIGUA. (Veure fitxa 12) 

Quan sigui necessari, la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra 

de dimensions mínimes 60x60 cm.  

El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy color 

negre (Veure fitxa 11). El marc i tapa serà quadrat o rodó. 

La classe serà (UNE-EN 124): 

 B 125:  Voreres i zones per a vianants  

 D 400: Calçada de carreteres 

 E600:  Calçada amb transit rodat 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la 

norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de 

certificació, ús (aigua potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 
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En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les 

característiques que especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta 

d’insonorització.  

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

especificats a la norma UNE-EN 124. 

3.6. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament 

(Veure fitxa 7). 

La cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 

1691) per a una pressió nominal de 16 bar i de 

fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les 

peces interiors seran d’acer inoxidable.  

La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat 

St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM amb 

teixit. La canonada de comandament serà de coure 

o d’acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”. La pressió 

nominal serà de 40 bar.  

Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de 

forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 

7005-2). 

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una 

derivació a la xarxa general. 

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada 

general, una derivació formada per un collarí de presa 

de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un 

manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un 

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje
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bany de glicerina per a mesurar la pressió abans de la vàlvula reductora.  

La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada 

i una de sortida i s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general. 

La derivació estarà formada per: 

- Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida. 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrarà el mateix fabricant que el de la 

vàlvula reductora de pressió. 

- Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un collarí de presa de ¾”, 

una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de 

diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió desprès de la vàlvula 

reductora. El tub de comandament transmet la informació de pressió a la sortida 

de la vàlvula reductora. La mesura de pressió es farà com a mínim a un metre de 

la vàlvula reductora. 

3.7. VENTOSES I DESCÀRREGUES 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la 

canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.  

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres ≤ 2” i amb T de derivació 

per a diàmetres superiors. 

3.7.1. Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i descàrregues 

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran 

vàlvules de registre amb unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran 

vàlvules de comporta amb unions amb brides (Veure fitxa 8). 

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre ≤ 2” s’instal·laran vàlvules de registre de 

fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 1693). El 

revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 

μm (Veure fitxa 9).  
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L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer 

vulcanitzat. El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, 

NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la 

corrosió mitjançant la junta plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 

  

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 
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3.7.2. Ventoses 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder 

eliminar l’aire acumulat dins la canonada (Veure fitxa 9).  

Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressió serà de PN 16 bar.  

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El 

cos i el flotador seran de policetal i la junta d’elastòmer. Portaran un caputxó de 

polietilè anti-UV i la rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable.  

Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos 

serà de fosa gris revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 EN 

1092-2 (DIN 2501).  

3.7.3. Descàrregues 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a 

poder buidar la canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 9). 

A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a 

facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues.  

3.7.4. Instal·lació de ventoses i descàrregues 

Les ventoses s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60 

cm, amb les mateixes especificacions que es detallen en el punt 3.5.1.. 

La vàlvula s’instal·larà en general dins d’una arqueta prefabricada tal com s’indica en 

el punt 3.5.1.. 

(Veure fitxes 11 i 12) 
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3.8. HIDRANTS 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per 

a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell 

de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 

1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament d’instal·lació 

contraincendis.  

Els tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé en 

zones o carrers de nuclis històrics o antics podran instal·lar-se’n de 80 mm de 

diàmetre.  

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 

durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. En els casos 

excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida 

per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 

S’instal·laran hidrants de columna seca, amb un sistema automàtic que buidi l’aigua 

continguda en la columna en la maniobra de tancar o hidrants soterrats. Els hidrants 

de columna humida només poden emprar-se a localitzacions de la franja costanera 

on no són previsibles condicions climàtiques severes.  
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Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la 

superfície de terra. 

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada 

general amb una T de derivació de fosa dúctil amb brides.  

Els elements que composen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, ese 

de regulació i colze amb sabata (Veure fitxa 10). 

L’hidrant haurà d’estar senyalitzat, en cas de que sigui soterrat, amb una senyal 

normalitzada d’hidrant (Veure fitxa 13), i un registre vermell homologat per aquest 

ús. 

3.8.1. Instal·lació d’ hidrants 

La vàlvula de comporta s’instal·larà, sempre que sigui possible, dins d’una arqueta 

prefabricada tal i com s’especifica en el punt 3.5.1. (Veure fitxa 12). 

S’instal·laran hidrants a una distància a peu de 200 metres. A més a més, també 

s’instal·laran en espais d’oci, escoles, naus industrials i altres tipus d’establiments o 

locals amb risc major sempre que l’administració local ho requereixi. 
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4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE RASA 

4.1. PROFUNDITAT DE RASA 

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades 

i per a que les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del 

tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la recobreix. La 

profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu 

superior de la canonada. 

4.2. AMPLADA DE RASA 

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 

- En canonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen 

fora d’aquesta, es recomana una amplada de rasa del diàmetre del tub més 

400 mm. 

- En canonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més 

600 mm per a compactació o reblert mecànic i el diàmetre del tub més 300 

mm on no s’utilitzi la compactació mecànica. 

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments 

inferiors que permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, 

etc.) un substancial estalvi en la col·locació. 

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de 

les juntes flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per a unir els 

tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la unió. 
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4.3. REBLERT DE RASA 

4.3.1. Llit de recolzament 

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 

zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de 

recolzament de sorra fina abans d’instal·lar la canonada. 

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-

se directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, 

s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN) metres (essent DN el 

diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 95% Proctor Normal. 

Fons de rasa de material granular: 

Fons de rasa de material no granular: 
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4.3.2. Recobriment 

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sauló fins una alçada tal que la 

canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% 

Proctor Normal per a que no quedin buits. 

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la 

generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95% 

Proctor Normal. 

4.3.3. Senyalització de la canonada 

Sempre que la canonada es trobi soterrada anirà senyalitzada amb cinta avisadora 

d’aigua potable. 

La cinta s’haurà de col·locar sobre el sauló o recobriment, a uns 10 cm de la 

generatriu superior del tub, en la direcció de la canonada i paral·lela a l’eix de la 

mateixa, de tal manera que la seva posició sigui intuïtiva al descobrir la rasa en 

futures avaries o reparacions.  

Per a canonades de diàmetres iguals o superiors a 400 mm s’utilitzaran dues cintes 

avisadores separades entre si i en les mateixes condicions que per als diàmetres 

inferiors. 

4.3.4. Reblert 

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material 

sobrant de l’excavació o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte 

o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es 

compactarà al 95% del Próctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació 

podrà utilitzar-se com a reblert.  
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4.4. ACCESSORIS 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., 

s’encoratjaran amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 

4.5. REQUERIMENTS PREVIS A LA POSTA EN SERVEI 

Abans de posar en marxa la nova canonada instal·lada s’hauran de realitzar les 

següents operacions. 

4.5.1. Proves de pressió interior 

A mesura que es vagin muntant les canonades es sotmetran a la prova de pressió 

per trams no superiors a 500 m. 

La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una 

pressió mínima igual a 1,4 vegades la pressió màxima de servei. La diferència de 

pressió entre el punt més alt i el més baix que es prova no serà superior al 10% de la 

pressió de prova. 

La canonada s’omplirà per la part més baixa  i s’obriran boques per tal de purgar 

l’aire de la canonada. Quan es comprovin canonades de formigó es recomana 

mantindre-les plenes 24 hores abans de la prova. 

La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d’ells de comprovació aportat per la 

direcció d’obra o el servei. 

Un cop la canonada sigui plena i lliure d’aire, es pujarà la pressió a un ritme no 

superior a 1 kg/cm2  cada minut fins a aconseguir el valor fixat per la prova. A 

continuació, es tancarà la canonada durant 30 minuts. 

La prova es considerarà satisfactòria quan durant els 30 minuts la pressió del 

manòmetre no presenti un descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens, sent P 

la pressió de prova. 

En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després d’arreclar 

l’avaria o defecte. 
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Si durant les proves apareguessin trencaments en un 8% dels tubs provats es 

refusarà tot el lot de tubs. Si apareguessin més d’un 4% d’unions defectuoses es 

refusarà tot el lot del que formen part. 

Un cop el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori es podrà passar a les 

proves d’estanqueïtat. 

4.5.2. Proves d’estanqueïtat  

S’omplirà la canonada anant amb compte d’extreure tot l’aire i es mantindrà una 

pressió equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable.  

La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà  d’un 

comptador. Es mesurarà la quantitat d’aigua necessària, V, per mantenir durant dues 

hores la pressió de prova. 

Es considerarà satisfactòria si resulta: 

V  K x L x D  

Sent L la longitud de la canonada en metres, D el diàmetre interior de la canonada 

en metres i K el coeficient que val 0.400 per canonades de formigó armat, 0.350 per 

fibrociment, acer i plàstic, 0.300 per fossa i 0.250 per formigó pretesat 

4.5.3. Desinfecció de la xarxa 

Primer s’aïllarà el tram a desinfectar mitjançant el tall de vàlvules pertinents i posar el 

tub en càrrega. 

Un cop estigui el tub en càrrega i aïllat de la resta de la xarxa, s’injectarà hipoclorit 

sòdic per diferents punts del tram per tal d’aconseguir una mescla uniforme fins a 

arribar a uns nivells de clor de 4 ppm.  

A continuació la canonada romandrà durant 24 hores plena d’aigua i clor. Quan hagi 

transcorregut aquest temps comprovarem els nivells de clor una altra vegada. 

En cas de detectar clor, aquest tram es buidarà i es posarà en servei, en cas 

contrari, es repetirà aquesta operació fins a assolir els resultats esmentats. 
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4.6. REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per 

les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud 

és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les 

voreres. 

Octubre 2010 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1 

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques de la 
resina i del tub PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX 

Pressió nominal (PN) PE 100: 16 bar (SDR=11, S=5)  

Dimensions i 
toleràncies PE 100:  segons UNE 53966 EX 

Color PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals 

Dimensions i número 
de bandes 75 < DN <= 250 mm: mínim 4 bandes 

Marcat PE 100:  Segons UNE 53966 EX 

Format PE 100: Per 75 <=DN<110 mm, en barres de 6 ó 12 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol 

ASSAIGS 

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53966 EX per al 
PE 100. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 2 

ELEMENT UNIONS ELECTROSOLDABLES PER  A 
CANONADES DE POLIETILÈ  DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la 
resina i de l’accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 59366 EX) 

Marcat  Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió  

Color Negre   

Tensió d’alimentació  Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del 
connector Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha 
de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 

- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 

ASSAIGS 

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

Maniguet electrosoldable  
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 3 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER  
A CANONADES DE POLIETILÈ DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o 
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment  Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapeïment Llautó o resina acetàlica 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS 

Assaig de corrosió:  240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 4 

ELEMENT TUB DE FOSA DÚCTIL DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons norma UNE-EN 545 

Tipus de tub Tubs amb extrems endoll i llis 

Espessor de la paret Classe d’espessor K=9 (segons norma UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Longitud 5,5 ó 6 metres per a DN entre 60 i 800 mm 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus d’unió Unió flexible (també anomenada automàtica); amb junta d’estanqueïtat de cautxú, 
EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE-EN 681-1 

Revestiment interior i 
exterior 

Revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínim de 200 g/m2

recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 μm d’espessor mínim. 

Revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub amb 
conformitat amb la norma UNE-EN 545 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 

ASSAIGS 

Assaig especificats a la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 5 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

Espessor de paret  Espessor mínim K=12, excepte Tes, mínim K=14 (UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Tipus de brida Orientable per DN ≤ 300 mm 
Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal de la 
brida PN 16 bar   

Forat de la brida  Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus d’unió 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Revestiment exterior i 
interior 

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 
μm 

ASSAIGS 

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

Brida orientable Unió amb junta mecànica 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 6 

ELEMENT VÀLVULA DE COMPORTA DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 

Extrems 
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2). 
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4 

Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm 

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida 
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Eix de maniobra Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420 

Rosca de maniobra Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera 
que s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 7 

ELEMENT VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 ó 25 bar per a la vàlvula 
PN 40 bar per a l’accionament 

Extrems Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2) 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos de la vàlvula Fosa gris GG-25 per a una PN 16 bar 
Fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a una PN 25 bar 

Peces interiors de la 
vàlvula Acer inoxidable 

Caixa d’accionament  Acer cromatitzat St. 1,0338  

Membrana Elastòmer EPDM o FKM 

Canonada de 
comandament Coure o acer 10x1 mm amb enllaç R ¼” 

INSTAL·LACIÓ

- S’instal·larà en una derivació a la canonada general 
- Manòmetre abans de la derivació (format per derivació amb 

collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i manòmetre d’esfera 
de 63 mm amb bany de glicerina) 

- Carret de desmuntatge 
- Filtre Y (el subministrarà el fabricant de la vàlvula reductora de 

pressió) 
- Comptador 
- Vàlvula reductora de pressió  
- Manòmetre a la sortida de la vàlvula reductora de pressió (format 

per derivació amb collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i 
manòmetre d’esfera de 63 mm amb bany de glicerina) amb 
canonada de comandament (transmet la informació de pressió a 
la vàlvula). La distància entre el manòmetre i la vàlvula reductora 
serà com a mínim d’un metre. 

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 8 

ELEMENT VÀLVULA DE REGISTRE DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”  
Tipus d’obturador Assentament elàstic 
Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i casquet  Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 
Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm 
Obturador CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat 
Eix Acer inoxidable St. 1,4121 

Cargols Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del 
casquet 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 
REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera 
que s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 9 

ELEMENT VENTOSES I DESCÀRREGUES DATA OCTUBRE 2010 

VENTOSES 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió DN ≤ 2”: unions roscades 
DN > 2”: unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

DN ≤≤≤≤ 2” 

Cos i flotador de polisatal 
Junta d’elastòmer 
Caputxó de protecció de polietilè anti-UV 
La rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable 

DN > 2” 
Cos de fosa gris revestit d’epoxy 
Junta d’elastòmer 
Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

S’instal·laran en els punts alts de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre 
S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60 cm amb marc i tapa de fosa dúctil 

DESCÀRREGUES 

REQUERIMENTS ADDICIONALS
S’instal·laran en els punts baixos de la canonada general 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre i un tub 
de polietilè de desguàs  
S’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb caixa de polietilè, i tapa incorporada de fosa gris GG-20. El 
cargol serà d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm i complirà amb la normativa DIN 4059V. La 
tapa haurà de portar inscrita la paraula AIGUA. 
El raig d’aigua haurà de ser visible (desguàs a embornal o a arqueta de registre) 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 10 

ELEMENT HIDRANTS DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Normativa Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lació contraincendis. 

Diàmetre nominal DN 100 
Excepcionalment en nuclis històrics o antics DN 80 mm 

Tipus d’hidrant Columna seca o soterrat 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un 
hidrant. 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun 
d’ells de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió 
de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 

INSTAL·LACIÓ

- Derivació en T a la canonada general 
- Vàlvula de comporta dins d’una arqueta d’obra amb marc i tapa de fosa dúctil 
- Ese de regulació 
- Colze amb sabata 
- Hidrant de columna seca o soterrat 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 11 

ELEMENT MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER 
ARQUETES D’OBRA DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material Fosa dúctil 

Classe 
B 125 (Segons UNE-EN 124). Voreres i zones de vianants 
D 400 (Segons UNE-EN 124). Calçada de carreteres 
E600 (segons UNE-EN 124). Calçada amb transit rodat

Forma Marc: Quadrat 
Tapa: Rodona amb forma cònica 

Marcat 
Segons norma UNE-EN 124 (Mínim: norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc 
de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), nom Companyia 
Subministradora i/o Ajuntament  

Recobriment Pintura bituminosa o epoxy color negre  

REQUERIMENTS ADDICIONALS

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que especifiqui 
la normativa vigent que li afecti. 
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització 
La tapa haurà de ser articulada i desmuntable 

ASSAIGS

Els especificats a la norma UNE-EN 124. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 12 

ELEMENT ARQUETES PREFABRICADES DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material 
Caixa: Polietilè 
Tapa: Fosa gris GG-20 
Cargol: Acer inoxidable A2 

Normes i 
homologacions DIN, NEN, EN, DVGW 

Mides 190x190 mm 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

L’altura serà ajustable. 
Portarà inscrita la inscripció AIGUA. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 13 

ELEMENT SENYALITZACIÓ HIDRANT DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Material Poliestiré 

Color Dibuix blanc, lletra blanca, marges blancs i fons vermell. 

Normes i 
homologacions UNE 23033: 1981; UNE 1115:1998; UNE 23034:1988; UNE 23035/4:2003

Mides 30cm x 21cm x 0.5cm  

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Haurà d’anar collat a un pal metàl·lic. 
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ANNEX 2: 
FIXTES D’ESPECIFICACIONS 

TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
CANONADES I ACCESSORIS A FONS DE 

RASA
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE CANONADES I ACCESSORIS A FONS DE RASA 1 

ELEMENT INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I 
ACCESSORIS A FONS DE RASA DATA OCTUBRE 2010 

DIMENSIONS 

Profunditat 

L’adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les càrregues mòbils 
que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin 
suficientment per la massa de terres que la recobreix.  

Amplada 
Canonada de polietilè:  φ + 350 mm 

Canonada de fosa:        φ + 600 mm (compactació mecànica) 
    φ + 300 mm (no compactació mecànica) 

Si el fons de rasa és material granular no és necessari Llit de recolzament de 
sauló En altres tipus de terreny l’alçada del llit serà 0,1(1+DN) en metres 

Recobriment de sauló 

Inicialment es farà un recobriment fins una alçada tal que la canonada recolzi 
en un angle de 2α = 120º. Posteriorment es compactarà al 95% PN. 

A continuació es recobrirà la canonada fins a: 

Canonada de polietilè:    10 cm per sobre de la generatriu superior 
Canonada de fosa dúctil: 10 cm per sobre de la generatriu superior 

En terreny compacte material de l’excavació (tongades de 25 cm al 95% PN) 

Material de reblert En terreny rocós material d’aportació  
En cas d’excavació amb rasadora es podrà utilitzar el material de l’excavació  
(en els dos casos tongades de 25 cm al 95% PN) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies terres, degut a 
poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà 
canonada de fosa dúctil.  

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb formigó, 
fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 

Material granular Material no granular 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per Escomeses d’Aigua 

Potable té els següents objectius: 

Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar 

els muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta 

utilització dels materials.   

2. ABAST DEL PLEC 

En el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per Escomeses d’Aigua 

Potable es determinaran les especificacions relatives a les escomeses d’aigua 

potable per comptador individual, per bateria de comptadors o per preses 

contraincendis interiors. 

Es considera escomesa d’aigua potable el tub i accessoris instal·lats des de la 

derivació a la canonada de la xarxa general fins a la vàlvula de sortida del comptador 

o bateria de comptadors.  

L’escomesa sempre serà de diàmetre menor o igual que el diàmetre de la canonada 

de la xarxa general. 
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3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA ESCOMESA 

3.1. COMPTADORS D’AIGUA FREDA 

Es considera comptadors d’aigua freda quan la temperatura de l’aigua oscil·la entre 

0ºC i 30ºC. Compliran les especificacions que es determinen en els següents 

reglaments: 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 79/830 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 2004/22 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 71/316 

- RD. 1296/1986 establint el control CEE 

- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda 

i aigua calenta. 

- RD.  889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat. 

- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat  dels 

comptadors d’aigua freda , tipus A i B. 

  

La normativa tècnica de referència serà la Norma ISO 4046-1. 

Hauran de determinar de manera continua el volum d’aigua que passa per ells 

(exclòs qualsevol altre líquid). Han d’incloure un dispositiu mesurador que accioni un 

dispositiu indicador. 

3.1.1. Materials 

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència i una estabilitat 

adequades a l’ús al que es destinin; amb materials resistents a les corrosions 

internes i externes normals, protegint-se, en cas de necessitat, mitjançant l’aplicació 
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de tractaments superficials adequats. Totes les parts del comptador en contacte amb 

l’aigua hauran de realitzar-se amb materials que compleixin la legislació sanitària 

vigent i no provoquin cap degradació en la potabilitat de la mateixa. 

Les variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del rang de 

temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva 

fabricació. 

3.1.2. Estanqueïtat. Resistència a la pressió 

Els comptadors hauran de resistir, de manera permanent, sense que es produeixin 

defectes de funcionament, ni fuites ni filtracions a través de les parets, ni deformació 

permanent, la pressió continua de l’aigua per a la que estan previstos. El valor de la 

pressió nominal serà de 16 bars. 

3.1.3. Dispositiu indicador 

El dispositiu indicador haurà de permetre, mitjançant la simple juxtaposició de les 

indicacions dels diferents elements que el constitueixen, una lectura segura, fàcil i 

inequívoca del volum d’aigua que travessa el comptador, expressat en metres 

cúbics.  El volum vindrà donat per la lectura de xifres alineades consecutivament que 

apareguin en una o varies obertures. 

Amb el fi de poder distingir entre els múltiples i submúltiples del metre cúbic, 

s’emprarà el color negre com indicador del metre cúbic i llurs múltiples, i el color 

vermell, com indicatiu dels submúltiples del metro cúbic. L’altura real o aparent de 

les xifres alineades no serà inferior a 4 mm. 

Els comptadors podran incloure un dispositiu de regulació que permeti modificar la 

relació entre el volum indicat i el volum real del líquid que travessi el comptador. 

Aquest dispositiu és obligatori per als comptadors que utilitzin l’acció de la velocitat 

de l’aigua sobre un element que gira per realitzar la mesura.  

Queden prohibits els dispositius que accelerin la velocitat del comptador per sota del 

cabal mínim. 
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3.1.4. Inscripció i marques 

Tot comptador portarà obligatòriament, de manera visible i intel·ligible, agrupades o 

distribuïdes a la caixa, al dial del dispositiu indicador o a la placa descriptiva, les 

indicacions següents: 

a) El nom o la raó social del fabricant. 

b) La classe metrológica i el cabal nominal expressat amb metres cúbics per 

hora. 

c) L’any de fabricació i el número del comptador, separats inequívocament. 

d) Una o dos fletxes que indiquin el sentit del flux. 

e) El signe d’aprovació de model o, en el seu cas, d’aprovació de model CEE. 

f) La pressió màxima de servei en bar. 

g) La lletra V o H, si el comptador només pot funcionar correctament en 

posició vertical (V) o en posició horitzontal (H). 

h) Emplaçament de les marques de verificació. Ha d’estar previst un 

emplaçament sobre una peça essencial (en principi la carcassa), visible 

sense desmuntatge, per col·locar les marques de verificació. 

i) Precintat. Els comptadors hauran de portar dispositius de protecció que 

pugin ser precintats amb la finalitat d’impedir, tant abans com després de 

la instal·lació correcta del comptador, el desmuntatge o la modificació del 

comptador o del seu dispositiu de regulació, sense deteriorament de 

aquests dispositius. 

3.1.5. Requeriments addicionals 

El comptador haurà de disposar d’un totalitzador orientable en totes les posicions. 

Haurà de ser estanc a l’aigua i a l’aire i insensible a l’entelat. La lectura serà 

numèrica. La transmissió haurà de ser magnètica i protegida contra l’acció de camps 

magnètics externs. 
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Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a 

l’entrada. 

3.2. TUB 

Per a tubs de polietilé només s’utilitzarà PE 100 PN 16. 

Les canonades PE 32 seran de color negre i compliran la normativa UNE 53131 en 

quant a dimensions, toleràncies i marcat de la canonada. D’altra banda, les 

canonades PE 100 seran de color negre amb bandes blaves longitudinals (per a 

diàmetres ≤ 63 mm un mínim de tres bandes i per a diàmetres superiors un mínim de 

quatre) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX (Veure fitxa 3). 

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el 

diàmetre i la densitat. 

 PE 32   25 ≤ DN ≤ 40  mm  En rotllos de 100 metres 

    DN = 50 mm   En rotllos de 50 ó 100 metres 

 PE 100   25 ≤ DN ≤ 40 mm  En rotllos de 100 metres 

    DN = 50 mm   En rotllos de 50 ó 100 metres 

63 ≤ DN ≤ 75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o 

en barres de 6 metres 

90 ≤ DN ≤ 110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o 

en barres de 6 metres 

DN ≥ 110 mm En barres de 6 metres 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions 

nominals són: 

e
DNSDR=   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 
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Per tant el núm. de sèrie haurà de ser 5 per a PN 16. 

Requeriments addicionals

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.  

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per 

a ús alimentari” i/o el símbol .  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a 

certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat 

especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53131 per PE 32 i UNE 53966 

EX per a PE 100). 

3.3.  COLLARÍ DE PRESA 

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida 

del collarí i el forat seran de diàmetre superior o igual al de l’escomesa. 

La pressió nominal serà de 16 bar. 

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE COLLARÍ CANONADA 

Capçal més banda Fosa dúctil o fibrociment 

Collarí Polietilè o PVC 

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons 

el forat es faci amb la canonada plena o buida respectivament. 

Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori 

acreditat: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts. 

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del 

collarí sobre la canonada, aplicant un par de gir de 50 N·m a la part 

superior. 

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 

112017. 
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3.3.1. Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil i fibrociment  

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o 

GGG-40 (DIN 1693). Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 

100 μm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà 

roscada. 

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN 

i el rang d’aplicació. 

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.  

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de 

ser M 16 d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les 

rosques seran d’acer inoxidable i resistents als àcids.  

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es 

munta el collarí i el diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) 

permetent que s’adapti a qualsevol tipus de canonada. A més, aquesta banda estarà 

recoberta de cautxú, el que permet una gran adaptabilitat a les irregularitats del tub.  

3.3.1.1. Collarí sense càrrega

Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 4).  
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3.3.1.2. Collarí amb càrrega

Es munta el capçal amb la canonada plena (Veure fitxa 5).  

El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat 

amb una màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca 

tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop 

completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la 

pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

3.3.2. Collarí de presa per canonades de PE i PVC 

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 

(DIN 1693) amb quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina 

epoxy amb un espessor mínim de 100 μm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o 

NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la 

rosca de sortida. 

3.3.2.1. Collarí sense càrrega

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 6).  
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3.3.2.2. Collarí amb càrrega

Es munta el collarí amb la canonada plena (Veure fitxa 7).  

El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat 

amb una màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca 

tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop 

completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la 

pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

3.4. T DE DERIVACIÓ 

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la 

sortida de la T serà sempre superior o igual al de l’escomesa. 

El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE T CANONADA 

Fosa dúctil Fosa dúctil, fibrociment, 

PVC o Polietilè 

Polietilè Polietilè  

3.4.1. T de derivació de fosa dúctil per a canonades de fosa dúctil, fibrociment, 
PVC o polietilè 

S’utilitzaran T de derivació de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-

EN 545. El espessor mínim serà de K=14 mm. El revestiment tant exterior com 

interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no 

sigui inferior a 70 μm (Veure fitxa 8). 
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3.4.1.1. Canonada de fosa dúctil

Les unions es faran amb brides o per junta mecànica: 

         Unió amb brides                                  Junta mecànica 

La junta amb brides es farà amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 

La junta mecànica es fa introduint el extrem llis en un endoll i a continuació, 

mitjançant la compressió d’un anell de junta amb contrabrida i perns d’ancoratge. La 

junta serà d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).  

La brida serà PN 16. Per a diàmetres menors a 300 mm la brida serà orientable; per 

a diàmetres de 300 mm i superiors podrà ser fixa o orientable. 

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o 

equivalent.  

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han 

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.4.1.2. Canonada de fibrociment

La unió es farà amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 

3.4.1.3. Canonada de PVC o Polietilè

La unió es farà amb brides de dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i 

connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment ambdós a contratracció 

(Veure fitxa 9). La pressió nominal serà de 16 bar.
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      Connexió a pressió         Connexió a pressió  
           amb anell d’atapeïment 

El cos de la brida serà de fos dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o 

GGG-40 (DIN 1693). Tindrà un revestiment exterior i intern amb resina epoxy 

d’espessor mínim 100 μm. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la 

junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR.  Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 

304 o acer amb recobriment DACROMET. 

Ha de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Es farà un assaig de corrosió: es col·locarà 240 hores dins d’una cambra amb boira 

salina segons UNE 112017. 

Per a canonades de polietilè la unió també es podrà fer amb un portabrides de 

polietilè PE 100 PN 16 per soldar per una banda a la canonada 

amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 10). Les dimensions 

i toleràncies compliran la norma UNE 53966. Serà de color negre i 

portarà la marca el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant 

i el diàmetre nominal. 

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de forma 

individualitzada en bossa de plàstic.  

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs descrits a la norma UNE 53965-1 EX. 

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons 

ISO 7005-1. 

3.4.2. T de derivació de polietilè per a canonades de PE  

Les derivacions a canonades de PE es faran amb llautó estampat, polietilè 

electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables. 
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Serà de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La 

pressió nominal serà de 16 bar (Veure fitxa 11). 

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. 

No es permet la soldadura a testa. 

        T electrosoldable                    Maniguet electrosoldable 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible 

amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre. 

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector 

seran de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o 

Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de 

fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de 

soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en 

la soldadura (resistència trencada). 

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes 

dimensions el més aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es 

subministraran, si així es requereix, amb una brida ja muntada. La brida serà d’acer 

RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. 
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3.5. VÀLVULES 

S’instal·laran vàlvules al ramal de presa de la canonada principal, a l’entrada i a la 

sortida del comptador de pressió nominal 16 bar.  

3.5.1. Vàlvules per a comptadors de diàmetre ≤≤≤≤ 20 mm 

Per a diàmetres menors a 20 mm s’utilitzaran vàlvules de llautó amb rosca (Veure 

fitxa 12). Les dimensions i el marcat venen especificat en la norma UNE 19804.  

El tipus d’obturador pot ser de bola (resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment 

de tefló) o d’assentament pla (elastòmer EPDM, NBR o SBR). A la vàlvula de 

assentament pla el mecanisme d’obturació ha de permetre ser reemplaçat sense 

desmuntar la vàlvula de la instal·lació. 

L’eix de maniobra serà de llautó i les juntes d’estanqueïtat seran de elastòmer 

EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran d’acer amb recobriment DACROMET.  

La maniobra serà manual mitjançant papallona i el sentit de tancament serà horari. 

Haurà de mantenir el DN en tot el recorregut de l’aigua amb la vàlvula totalment 

oberta.  

Vàlvula d’entrada

Els tipus d’unió seran: 

- A l’entrada mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè. 

- A la sortida la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet 

de doble rosca esquerra/dreta de la mètrica corresponent al 

comptador o rosca boja. 
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La vàlvula d’entrada haurà de permetre instal·la un sistema antifrau sense haver 

d’interrompre l’alimentació general.  

Vàlvula de sortida

Els tipus d’unió seran: 

- A l’entrada la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un 

maniguet de doble rosca esquerra/dreta de la mètrica 

corresponent al comptador o rosca boja.  

- A la sortida mitjançant un accessori per a unió amb tub de 

polietilè. 

Portarà incorporat un dispositiu antiretorn amb tancament tipus torpede, activat amb 

pestell, guiat de manera que no sigui permès el moviment lateral, amb junta de 

tancament tipus torpede. Serà de material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o 

Poliacetal. La molla serà d’acer inoxidable. 

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un 

laboratori acreditat i seran els recollits a la norma UNE 19804. A més es farà un 

assaig de corrosió. 

3.5.2. Vàlvules per a comptadors de diàmetre 25 ≤≤≤≤ φφφφ ≤≤≤≤ 40 mm 

S’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  

1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy 

amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 13).  

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer 

vulcanitzat. El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, 

NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la 

corrosió mitjançant la junta plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de politilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 
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Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions roscades a la sortida 

del comptador. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

3.5.3. Vàlvules per a comptadors de diàmetre ≥≥≥≥ 50 mm 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-

EN  1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà 

d’epoxy amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 14).  

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-

40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 
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L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 

1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides segons 

UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14 

(corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions amb brides a la sortida 

del comptador. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

3.6. ACCESSORIS 

3.6.1. Accessoris per diàmetres ≤≤≤≤ 40 mm 

Per a diàmetres inferiors a 40 mm, tots els accessoris utilitzats en l’escomesa seran 

de llautó per a tub de PE de polietilè o accessoris de polietilè electrosoldable o per 
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soldar amb maniguets electrosoldables. La pressió nominal serà en els dos casos de 

16 bar. 

3.6.1.1. Accessoris de llautó

Compliran la normativa DIN 8076 i han de portar inscrit la marca, PN, DN canonada i 

tipus de llautó (CW617N o CW602N). La connexió serà a pressió amb rosca 

d’atapeïment; l’anell d’atapeïment tindrà com a mínim 3 dents (Veure fitxa 15). 

La composició del llautó serà CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i es 

fabricarà mitjançant un procés de estampat en calent. La junta serà 

d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs recollits en les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 I UNE-EN 715. A més es 

farà un assaig de corrosió. 

3.6.1.2. Accessoris electrosoldables

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb 

maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa. 

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques 

que la T de derivació de polietilè electrosoldable (Veure fitxa 11). 

3.6.2. Accessoris per diàmetres ≥≥≥≥ 50 mm 

Per a diàmetres superiors a 50 mm s’utilitzaran accessoris de fosa amb unió amb 

brida o accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets 

electrosoldables.  

3.6.2.1. Accessoris de polietilè

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T de 

derivació de polietilè electrosoldable (Veure fitxa 11). 
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3.6.2.2. Accessoris de fosa dúctil

Els accessoris de fosa dúctil compliran les mateixes característiques que la Te de 

derivació, excepte l’espessor de paret mínim que serà de K=12 (UNE-EN 545) 

(Veure fitxa 8). 

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 9), la unió es farà amb brides 

de dimensions i forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a 

pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contratracció.  

També podrà utilitzar-se un portabrides de polietilè PN 16 per soldar amb maniguets 

i una brida boja de forat a PN 16 segons ISO 7005-1 (Veure fitxa 10).  

4. ESCOMESA D’AIGUA POTABLE PER COMPTADOR INDIVIDUAL  

Les escomeses estaran compostes en tots els casos de: 

- Collarí de pressa per escomeses de diàmetre inferior a 50 mm i de 

derivació en T per a diàmetres de 50 mm o superiors, amb clau o collarí de 

pressa en carrega 

- Vàlvula de registre amb trampilló a l’espai públic

- Vàlvula d’entrada al comptador 

- Vàlvula de sortida del comptador, amb dispositiu de retenció incorporat 

- Tub d’escomesa, PE 100 AD PN 16 

En alguns casos es pot instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a 

la vorera, abans la vàlvula d’entrada al comptador. S’instal·larà a la vorera fora del 

límit de la propietat. 

Les escomeses individuals d’aigua potable es classificaran segons el diàmetre del 

comptador d’aigua freda a instal·lar, que alhora depèn del cabal a subministrar.  
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FIGURA 
DIÀMETRE DEL 
COMPTADOR 

DIÀMETRE DELS TUBS 
D’ESCOMESA 

13 mm DN 32 Tub de polietilè PN 16  

20 mm DN 32 Tub de polietilè PN 16 

25 mm DN 40 Tub de polietilè PN 16 

30 mm DN 50 Tub de polietilè PN 16 

Unió amb rosca 40 mm DN 63 Tub de polietilè PN 16 

50 mm DN 75 Tub de polietilè PN 16 

65 mm DN 90 Tub de polietilè PN 16 

80 mm DN 90 Tub de polietilè PN 16 

Unió amb platines 100 mm DN 125 Tub de polietilè PN 16 
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INSTAL·LACIÓ 

El comptador s’instal·larà al límit de la propietat, ja sigui façana de l’edifici o límit de 

parcel·la, per tal de permetre la seva lectura i manipulació sense haver d’immiscir-se 

en la propietat privada. 

4.1.1. Comptador de 13-20 mm 

4.1.1.1. Instal·lació a la façana de l’edifici 

En primera instància el comptador s’instal·larà a la façana de l’edifici (Veure fitxa A1) 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè PN16 segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula de registre 

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar integrat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 

Haurà de portar integrada un sistema antiretorn. 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 

15 respectivament). 

Collarí 
de presa 

Vàlvula entrada 
comptador 

Vàlvula de 
registre 

Arqueta vàlvula 
registre

Límit 
propietat 

Armari 
comptador 

Tub  
d’alimentació 

Vàlvula sortida 
comptador amb 

vàlvula de 
retenció 
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S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari de poliester reforçat amb fibra de 

vidre amb aïllament tèrmic total. Es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra 

i la porta tindrà unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb un pestell 

accionat mitjançant una clau segons Companyia Subministradora. 

La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una 

aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar el nom 

de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i 

sortida del comptador. 

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de 

reparacions, el tub d’entrada al comptador anirà entubat, 

dins d’un tub de dos diàmetres superiors al de la 

canonada d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera fins a 

l’armari del comptador.  

4.1.1.2. Instal·lació al límit de parcel·la 

Quan la propietat no estigui delimitada per un mur, el comptador s’instal·larà dins 

d’un armari de formigó prefabricat (Veure fitxa A2).  

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula de registre  

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 

Haurà de portar incorporat un sistema antiretorn.  
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- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 

15 respectivament). 

La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament 

tèrmic.  

Haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai 

reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o 

Ajuntament. El tancament es farà amb un pestell accionat 

mitjançant una clau segons Companyia Subministradora. 

4.1.1.3. Instal·lació dins d’una arqueta a terra 

Quan no sigui possible realitzar cap de les instal·lacions anteriors, el comptador 

s’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa A3).  

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3) 

- Vàlvula de registre 

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

Collarí de 
presa 

Límit 
propietat 

Arqueta 
comptador 

Tub 
passamurs Vàlvula de 

sortida amb 
vàlvula de 
retenció  

Vàlvula 
d’entrada al 
comptador 
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- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 

Haurà de portar incorporat un sistema antiretorn. 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 

15 respectivament).

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporada una vàlvula de tancament 

esfèric, de pas total, abans del comptador, i una vàlvula de retenció després del 

comptador. A més ha de portar els accessoris per la connexió 

del tub de polietilè en cada extrem.  

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.  

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de 

col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es 

considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

4.1.2. Comptadors de 25-30-40 mm 

4.1.2.1. Instal·lació a la façana de l’edifici 

S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari d’obra (Veure fitxa B1). 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula de registre 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 

13).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 

13). 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada. 
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- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 

15 respectivament). 

L’armari d’obra es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra. La porta serà 

de xapa d’acer i tindrà unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb un 

pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia 

Subministradora. 

La porta haurà de portar un pictograma d’una aixeta i 

disposar d’un espai reservat per a posar el nom de la 

Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, el tub d’entrada al 

comptador anirà entubat, dins d’un tub de dos diàmetres superiors al de la canonada 

d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera fins a l’armari del 

comptador.  

4.1.2.2. Instal·lació dins d’una arqueta a terra 

Quan no sigui possible realitzar la instal·lació del comptador a la façana de l’edifici, el 

comptador s’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa B2). 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula de registre 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 

13). 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 

13). 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada . 
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- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 

15 respectivament). 

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporat una vàlvula de tancament esfèric, 

de pas total, abans del comptador, i una vàlvula de retenció després del comptador. 

A més ha de portar els accessoris per la connexió del 

tub de polietilè en cada extrem.  

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de 

rodadura.  

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de 

col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es 

considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

4.1.3. Comptadors de diàmetre igual o superior a 50 mm 

Els comptadors de diàmetre superior o igual a 50 mm s’instal·laran dins d’una 

arqueta d’obra a terra (Veure fitxa C). S’ha de preveure deixar una zona més baixa 

on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas de inundació. 

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.  

Els elements que formen l’escomesa són: 

- T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11).  
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- Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure 

fitxa 3). 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure 

fitxa 14). 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre d’obertura superior. 

- Carret estabilitzador de caudal 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides. 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure 

fitxa 14).

- Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11)

La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia 

Subministradora.  

Haurà de ser manipulable per una sola persona. 

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de 

col·locar una passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es 

considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 
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5. ESCOMESA D’AIGUA POTABLE PER BATERIA DE 
COMPTADORS 

Les escomeses d’aigua potable per bateries de comptadors estaran compostes de: 

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). 

- Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16). 

- Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra. 

- Tub passamurs. 

- Vàlvula de pas. 

- Vàlvula de retenció. 

- Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12).
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5.1. BATERIES DE COMPTADORS 

Les bateries seran d’acer inoxidable o de polipropilé (Veure fitxa 16). 

5.1.1. Bateries de acer inoxidable 

Les bateries d’acer inoxidable (UNE 19900 Part 1). La 

tipologia i dimensions compliran la norma UNE 19900 Part 0. 

La brida serà orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al 

col·lector de la bateria). La norma UNE 19900 regula també 

el marcat i el recobriment en les Parts 0 i 1 respectivament. 

Les unions seran soldades i haurà de tenir el menor nombre 

de soldadures possible. 

La bateria haurà de disposar de l’homologació corresponent emesa per un 

organisme acreditat.  

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats per la norma UNE 19900 Part 0.

5.1.2. Bateries de polipropilé 

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment establertes 

per Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les normes bàsiques 

per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció específica per a tubs 

de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a 60ºC. 

Les bateries de polipropilé resisteixen qualsevol tipus de duresa de l’aigua, per tant, 

s’instal·laran en els casos que es subministri aigua potable amb un cert grau 

d’agressivitat. 

També es convenient instal·lar-les en zones on hi hagi baixes temperatures (per sota 

de 0ºC). L’elasticitat del polipropilé permet que el tub de la bateria augmenti de 

secció, assumint el volum del líquid gelat en el seu interior. 
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5.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL NOMBRE DE COMPTADORS DE LA 
BATERIA 

5.2.1. Bateries amb 2 ó 3 comptadors 

S’instal·laran amb tub de polietilè PN 16 de diàmetre exterior 1½“. Els accessoris 

seran de llautó estampat per roscar segons norma DIN 8076 o accessoris de polietilè 

electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables. Les vàlvules seran de 

fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13). 

5.2.2. Bateries amb 4, 6, 8 ó 10 comptadors 

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 75 mm i diàmetre interior 2”. El tub 

complirà la normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les 

vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13). 

5.2.3. Bateries amb 12 ó més comptadors 

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 90 mm i diàmetre interior 2½“. El tub 

complirà la normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les 

vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions amb brides (Veure fitxa 14). Per 

adaptar els accessoris amb brides a la rosca del tub de polipropilé s’instal·larà una 

platina roscada. 

5.3. INSTAL·LACIÓ 

5.3.1. Allotjament de la bateria 

5.3.1.1. Ubicació de l’allotjament

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil 

accés i d’ús comú de l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que 

allotgin instal·lacions d’altres serveis com comptadors de gas, electricitat, etc.  
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5.3.1.2. Característiques de l’allotjament

- Haurà de tenir un desguàs directe al col·lector del clavegueram, amb cota 

adequada i proveïda d’un sifó. 

- Les parets seran com a mínim relluïdes o similar i el terra convenientment 

impermeabilitzat.  

- Ha de tenir la il·luminació elèctrica suficient i adequadament protegida contra 

projeccions d’aigua (mínim IP 54). 

- Haurà de tenir ventilació natural permanent. 

- Hi haurà una porta de un o més fulls que s’obrin cap a l’exterior de 

l’allotjament, deixant lliure tota la part frontal (la part horitzontal inferior del 

marc no ha de sobresortir per sobre de l’esglaó). Pot reduir-se l’amplada de 

la porta de l’allotjament fins un mínim de 70 cm, encara que haurà de 

disposar igualment d’un esglaó de 15 cm d’alçada. 

- El tipus tancament de la porta haurà de ser el de la Companyia 

Subministradora. 

- Hi haurà un quadre de classificació penjat de la paret per sobre de cada 

bateria. 

5.3.1.3. Característiques de la instal·lació interior

- S’instal·larà una bateria per escala. 

- La vàlvula de pas es recomana instal·lar-la a l’entrada de la bateria, dins de 

l’allotjament. 

- La reglamentaria vàlvula antiretorn, pot col·locar-se al igual que la vàlvula 

d’entrada a la bateria, sota d’aquesta, sempre que siguin accessibles i que 

no impliquin que la bateria superi l’alçada prevista. 

- Els comptadors de sortida seran com a màxim de diàmetre 20 mm. 

- Si dins de l’allotjament s’instal·la a més un grup de pressió o un altre element 

admès, aquest estarà com a mínim a 100 cm de la bateria. 
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- Si dins l’allotjament es col·loquen dos bateries situades una davant de l’altra, 

entre elles haurà d’haver una separació mínima de 150 cm. 

- Es recomana la instal·lació d’una presa de corrent adequadament protegida 

(mínim IP 54) i de un tubular entre la cambra de bateries i la cambra de 

centralització de telèfons en previsió d’una futura implantació d’un sistema 

de telelectura. 

- El tub de muntant en la seva part inicial tindrà que quedar a una distància 

d’entre 5 i 7 cm per sota de la corresponent filera de la bateria per a poder 

enllaçar mitjançant un tub flexible amb la sortida del comptador. A més, 

haurà de quedar fermament subjecte a la paret per darrera de la bateria. 

- La longitud del tub flexible ha de permetre que aquest quedi muntat 

correctament, entre 5 i 7 cm per sota de la corresponent filera de la bateria i 

sense cap plec que limiti el pas d’aigua. 

5.3.1.4. Dimensions de l’allotjament

Es distingeix, depenent de l’espai disponible, entre armari i cambra per bateries. Les 

dimensions d’aquests es representen en les següents figures (totes les dimensions 

estan expressades en centímetres): 
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  CAMBRA      CAMBRA 

  ALÇAT      PLANTA 

5.3.2. Allotjament de la vàlvula de registre 

La vàlvula de registre s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra amb tapa de fosa dúctil 

de diàmetre 30x30 ó 40x40 cm.  

El tub d’alimentació anirà entubat en el seu tram recte des de l’arqueta de la vàlvula 

de registre fins a la bateria de comptadors. El tub serà de dos diàmetres superiors al 

de l’escomesa. A l’encreuament amb l’edifici es col·locarà un passamurs. 

Si existeix un aparcament soterrani sota de l’edifici, es aconsellable passar el tub pel 

sostre de l’aparcament, fins a sota de la cambra de bateries per a pujar després 

verticalment.  
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6. ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER PRESA 
CONTRAINCENDIS INTERIORS 

La Companyia Subministradora instal·larà la toma a la via pública i l’instal·lador 

corresponent serà el responsable de la instal·lació des de la presa. 

L’escomesa serà d’un diàmetre inferior o igual al de la xarxa de distribució. La 

connexió a la canonada principal es farà amb collarí de presa per a escomeses de 2” 

com a màxim i amb T de derivació per escomeses de diàmetre superior a 2”.  

Dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i amb tapa de fosa 

dúctil, s’instal·larà una vàlvula de comporta i una vàlvula de retenció. Per a diàmetres 

inferiors a 50 mm les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 

13) i per escomeses superiors o igual a 50 mm s’instal·laran vàlvules de fosa dúctil 

amb unions amb brides (Veure fitxa 14). 

A continuació de la vàlvula de retenció s’instal·larà una derivació formada per un 

collarí de presa, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 

mm de diàmetre amb un bany de glicerina. El manòmetre podrà instal·lar-se a la 

paret de l’arqueta mitjançant un tub de diàmetre ¾”, en aquest cas, el collarí podrà 

quedar fora de l’arqueta. Aquesta instal·lació permetrà a la Companyia 

Subministradora mesurar la pressió a l’escomesa sense comptador. 
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La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis 

serà la de la xarxa general en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de 

l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la capacitat i pressió requerides 

per la normativa corresponent. 

L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la 

Normativa bàsica Contraincendis i un plànol de la xarxa interior contraincendis. 

Octubre 2010 

ANNEX 1: 
FIXTES D’ESPECIFICACIONS 

TÈCNIQUES D’ELEMENTS 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 1 

ELEMENT COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA 
(VELOCITAT, Classe B) DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial  

Normativa tècnica de 
referència 

- RD. 1296/1986 establint el control CEE 

- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua 

freda i aigua calenta. 

- RD.  889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat. 

- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat  dels 

comptadors d’aigua freda , tipus A i B. 

-  Norma ISO 4064-1 

Tipologia Velocitat, raig únic (DN<=15 mm) o raig múltiple (DN>=15 mm) 

Classe metrológica B 

Posició Horitzontal 

Pressió nominal 16 bar 

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C 

Calibres (mm) 13 20 25 30 40 50 

Cabal nominal (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 

Tipus d’unió Unió roscada Unió amb 
brides 

Marcat                                      

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any 
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el 
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o 
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o 
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del 
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988). 

MATERIALS 

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que 
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de 
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb 
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del 
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació. 
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Totalitzador orientable en totes las posicions  
- Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat  
- Lectura numèrica 
- Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs 
- Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 2 

ELEMENT COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA 
(VELOCITAT, Classe C) DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial  

Normativa tècnica de 
referència 

-   RD. 1296/1986 establint el control CEE 

-  Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda i 

aigua calenta. 

-   RD.  889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat. 

- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat  dels 

comptadors d’aigua freda , tipus A i B. 

-  Norma ISO 4064-1  
Tipologia Velocitat, raig únic 

Classe metrológica C 

Posició Horitzontal 

Pressió nominal 16 bar 

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C 

Calibres (mm) 15 20 25 30 40 50 65 80 100 

Cabal nominal (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 20 30 50 

Tipus d’unió Unió roscada Unió amb brides 

Marcat                                      

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any 
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el 
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o 
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o 
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del 
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988). 

MATERIALS 

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que 
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de 
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb 
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del 
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació. 
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Totalitzador orientable en totes las posicions  
- Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat  
- Lectura numèrica 
- Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs 
- Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 3 

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques de la 
resina i del tub PE 100 (alta densitat, 0,960. MRS/100) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX 

Pressió nominal (PN) PE 100: 10 bar (SDR=17, S=8) 
 16 bar (SDR=11, S=5) 

Dimensions i 
toleràncies PE 100:  segons UNE 53966 EX 

Color PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals 

Dimensions i número 
de bandes 

DN<=63 mm: mínim 3 bandes 
63<DN<=250 mm: mínim 4 bandes 

Marcat PE 100:  Segons UNE 53966 EX 

Per DN>50 mm s’utilitza el PE 100 

Format PE 100:  Per 25<=DN<=50 mm, en rotllos de 100 m 
               Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m 
  Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m 
  Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m 
  Per DN>=110 mm, en barres de 6 m i 12 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol 

ASSAIGS 

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a la norma UNE 53966 EX per al 
PE 100. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 4 

ELEMENT 
COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 

PER A CANONADA DE FOSA I 
FIBROCIMENT 

DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí  Capçal més banda, independents 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda 
ha de portar el DN i el rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda  Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 

Connector per unió 
amb tub de PE Llautó 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 5 

ELEMENT 
COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA  

PER A CANONADA DE FOSA I 
FIBROCIMENT 

DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí  Capçal més banda, independents 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Obturació Mitjançant espàtula o mitjalluna  
Sistema de presa en 
càrrega 

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en 
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa. 

Connector per unió 
amb tub de PE 

Preferiblement, el cos de presa portarà un connector mecànic que permeti la unió
directa del tub de polietilè (escomesa) 

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda 
ha de portar el DN i el rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 
Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda  Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 
Connector per unió 
amb tub de PE Llautó 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 6 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 
PER A CANONADA DE PE I PVC DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí  Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos  Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 7 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA PER 
A CANONADA DE PE I PVC DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí  Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”   

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Sistema de presa en 
càrrega 

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en 
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos  Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 8 

ELEMENT T DE DERIVACIÓ PER A CANONADES DE 
FOSA , FIBROCIMENT, PVC I PE DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

Espessor de paret  Espessor mínim K=14 (UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Revestiment exterior i 
interior  

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 
μm 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus de brida Orientable per DN ≤ 300 mm 
Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal 
mínima de la brida PN 16 bar   

Forat de la brida  Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

Tipus d’unió 

Canonada de fosa dúctil: 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 

Canonada de fibrociment: 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

Canonada de PVC o PE: 
- Amb brides amb connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment amb 

junta d’elastòmer EPDM o NBR (Veure fitxa 9) 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

ASSAIGS 

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

T per unió amb brides Unió amb junta mecànica 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 9 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER A 
CANONADA DE PVC I PE DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o 
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment  Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapeïment Llautó o resina acetàlica 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS 

Assaig de corrosió:  240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 10 

ELEMENT ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A 
CANONADA DE PE DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la 
resina i del accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX 

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies Segons UNE 53966 EX 

Color Negre 

Marcat Tipus de resina  

Brida Material: acer RSt 37-2. 
Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Les peces seran injectades, no manipulades. 
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.  

ASSAIGS 

Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 11 

ELEMENT  T DE DERIVACIÓ ELECTROSOLDABLE 
PER A CANONADES DE PE  DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la 
resina i de la T PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 53966 EX) 

Marcat  Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió  

Color Negre   

Tensió d’alimentació  Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del 
connector Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) o 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida. 
- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha 

de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 
- La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 

aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. 

- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 

ASSAIGS 

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

Te electrosoldable Maniguet electrosoldable  

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 12 

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE ≤≤≤≤ 20 mm DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 13, 20 mm 
Dimensions Segons UNE 19804 
Tipus d’obturador Bola o assentament pla 

Antiretorn Amb tancament tipus torpede, activat per pestell, guiat de tal manera que no sigui 
permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus retén 

Tipus d’unió 

Vàlvula d’entrada: 
- Entrada: Accessori per a unió amb tub de polietilè  
- Sortida: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta 

de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja
Vàlvula de sortida: 

- Entrada: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta 
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja

- Sortida: Accessori per a unió amb tub de polietilè 

Pas S’ha de mantenir el DN en tot el recorregut del aigua amb la vàlvula totalment 
oberta 

Maniobra Manual, mitjançant papallona 
Sentit de tancament Horari 
Marcat Segons UNE 19804 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos Llautó 

Obturador Vàlvula de bola: resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló 
Vàlvula d’assentament pla: Elastòmer EPDM, NBR o SBR 

Eix de maniobra Llautó 
Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 

Antiretorn  Material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. Molla d’acer 
inoxidable 

Cargols  Acer amb recobriment DACROMET 

REQUERIMENTS ADDICIONALS
Mecanisme 
d’obturació 

Per a vàlvula d’assentament pla ha de permetre ser reemplaçat sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

Antiretorn El dispositiu antiretorn anirà incorporat a la vàlvula de sortida 

Sistema antifrau La vàlvula d’entrada ha de permetre instal·lar un sistema antifrau sense haver 
d’interrompre l’alimentació general 

Element d’unió amb el 
tub 

Ha de complir les especificacions exigides als accessoris de llautó per a tub de 
polietilè (Veure fitxa 14)  

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran 
els recollits a la norma UNE 19804. 
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Vàlvula d’entrada Vàlvula de sortida 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 13 

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE 25 ≤≤≤≤ φφφφ ≤≤≤≤ 40 mm DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Tipus d’obturador Assentament elàstic 
Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 
Retenció Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de llautó amb unions roscades 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i casquet  Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 
Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm 
Obturador CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat 
Eix Acer inoxidable St. 1,4121 

Cargols Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del 
casquet 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 
REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; 
pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 14 

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE ≥≥≥≥ 50 mm DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 

Extrems 
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2). 
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4 

Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 
Retenció Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de fosa amb unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm 

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida 
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Eix de maniobra Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420 

Rosca de maniobra Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; 
pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 15 

ELEMENT ACCESSORIS DE LLAUTÓ PER A 
CANONADA DE POLIETILÈ  DATA OCTUBRE 2010 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Característiques de 
l’accessori Segons norma DIN 8076 

Tipus d’unió Connexió a pressió amb rosca d’atapeïment  

Núm. de dents de 
l’anell d’atapeïment  Mínim 3 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN, DN canonada i tipus de llautó (CW617N o 
CW602N) 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Accessori 
Tots els elements de l’accessori, excepte la junta, seran de llautó (EN 12165), de 
composició CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i fabricat mitjançant un procés d’estampat 
en calent 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS 

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 i UNE-EN 715. El fabricant 
presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 16 

ELEMENT BATERIA PER A COMPTADORS 
DIVISIONARIS DATA OCTUBRE 2010 

BATERIA D’ACER INOXIDABLE 

CARACTERÍTIQUES GENERALS

Tipologia i dimensions Segons UNE 19900 Part 0 

Material Acer inoxidable segons UNE 19900 Part 1, unions soldades 

Tipus de brida Orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector de la bateria) 

Recobriment Segons norma UNE 19900 Part 1 

Marcat Segons norma UNE 19900 Part 0 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

- La bateria ha de disposar de l’homologació corresponent emesa per un organisme acreditat 
- La bateria ha de tenir el menor nombre de soldadures possible  

ASSAIGS 

Assaig especificats en la norma UNE 19900 Part 0. El fabricant presentarà la documentació que ho acrediti. 

BATERIA DE POLIPROPILÈ 

CARACTERÍTIQUES GENERALS

Normativa  

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment 
establertes per Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les 
normes bàsiques per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció 
específica per a tubs de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a 
60ºC. 

Tub Segons DIN 8077 / 78 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A1 

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN ≤≤≤≤ 20 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI 

ELEMENTS 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2 

diàmetres superior) (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat  
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.  
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de poliéster reforçat amb fibra de vidre amb 
aïllament tèrmic total. Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra i la porta tindrà 
unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb clau segons 
Companyia Subministradora.  
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un 
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o 
Ajuntament. 
L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del comptador. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A2 

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN ≤≤≤≤ 20 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ AL LÍMIT DE PARCEL·LA 

ELEMENTS 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7) 
- Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3) 
- Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat   
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de formigó prefabricat. 
La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic. Haurà 
de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar 
el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es farà 
amb un pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia 
Subministradora. 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A3 

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN ≤≤≤≤ 20 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7) 
- Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3) 
- Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat  
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.  
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro. 
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, 
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A 
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada 
extrem. 
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE B1 

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
25 ≤≤≤≤ DN ≤≤≤≤ 40 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI 

ELEMENTS 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2 

diàmetres superior) (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat  
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.  
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13 ). 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de obra. La porta serà de xapa d’acer i tindrà 
unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb clau segons 
Companyia Subministradora. 
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un 
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o 
Ajuntament. 
Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE B2 

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
25 ≤≤≤≤ DN ≤≤≤≤ 40 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat  
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada . 
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro. 
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, 
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A 
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada 
extrem. 
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE C

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN ≥≥≥≥ 50 mm DATA OCTUBRE 2010 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS 

- T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11). 
- Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 
- Carret de desmuntatge. 
- Filtre d’obertura superior. 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides. 
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 
- Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11). 

ALLOTJAMENT

L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.  
Haurà de ser manipulable per una sola persona. 
Es creuarà la façana de l’edifici amb un tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a 
càrrec de l’abonat. 
Es deixarà una zona més baixa on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas d’inundació. 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE D

ELEMENT ESCOMESES AMB BATERIA DE 
COMPTADORS DATA OCTUBRE 2010 

ELEMENTS 

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). 
- Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16). 
- Tub de polietilè (Veure fitxa 3) i accessoris de llautó (Veure fitxa 15) o polietilè electrosoldable (Veure 

fitxa 11) per bateries d’acer inoxidable de 2 ó 3 comptadors. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb 
unions roscades (Veure fitxa 13). 

- Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 4, 6, 8 ó 10 comptadors. Les 
vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13). 

- Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 12 ó mes comptadors. Les vàlvules 
seran de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 

- Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra 
- Tub passamurs 
- Vàlvula de pas 
- Vàlvula de retenció  
- Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12) 

ALLOTJAMENT

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús comú de 
l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions d’altres serveis. 

Límit propietat 

Vàlvula de sortida 
del comptador 
amb vàlvula de 

retenció
Comptador Vàlvula entrada 

comptador 

Tub d’alimentació 

Vàlvula de pas 

Vàlvula de retenció 

Tub 
passamurs 

Collarí de 
presa 

Arqueta 
vàlvula 
registre 

Vàlvula 
de 

registre 

Bateria 
comptadors 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE E 

ELEMENT ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER 
PRESA CONTRAINCENDIS INTERIORS DATA OCTUBRE 2010 

ELEMENTS 

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) 
- Vàlvula de comporta (Veure fitxes 13 i 14) 
- Vàlvula de retenció 
- Derivació formada per collarí de presa, vàlvula de bola i manòmetre d’esfera amb un bany de 

glicerina (el manòmetre ha d’estar dins de l’arqueta) 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i tapa de fosa dúctil 

ALTRES CONSIDERACIONS

La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la xarxa general 
en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la 
capacitat i pressió requerides per la normativa corresponent. 

L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica Contraincendis 
i un plànol de la xarxa interior contraincendis. 



MATERIAL NORMALITZAT PER PARCS I JARDINS  

INVENTARIO
MATERIAL

RIEGO

   

   

COLECTORES PVC 
DURA  RAIN BIRD

   

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

TAPON 1” H  M348010   
ENLACE DOBLE ROSCA 

(MACHON) 1”M 
 M08303   

ENLACE RED (MACHON 
RED.) 1”Mx3/4”M 

 M08302-131   

UNION ACOPLE RAPIDO 
1” M x 1”H GIRATORIA 

 M329010   

UNION ACOPLE RAPIDO 
1” HG. x 1”H GIRATORIA 

 M329010   

UNION CODO : 1”M x 1”H 
GIRATORIA 

 M306009   

UNION CODO : 1”H x 1”H 
GIRATORIA 

 M306010   

UNION T : 1”M x 1”H 
GIRAT. X 1”H GIRAT. 

 M301010   

UNION EN X:1”Mx1”H 
GIRATx1”H G x1”H G 

 M320010   

1”H G.x 2 SALIDAS 1”H G  M3010102   

1”H G.x 3 SALIDAS 1”H G  M3010103   

1”H G.x 4 SALIDAS 1”H G  M3010104   

     
ACCESORIOS 
ROSCADOS PP  JIMTEN

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

MACHON 1/2"
3/4"

1”
1 1/2"

MACHON REDUCIDO 3/4" – 1/2"
1" – 3/4"

1 1/2" - 1 1/4"

REDUCTOR MACHO-
HEMBRA 

3/4" x 1/2"

1” x 1/2" 
1” x 3/4" 

   

TOBERAS SERIE 15  
MPR  RAIN BIRD

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

CIRCULO COMPLETO 
360º

15F    

TRES CUARTOS DE 
CIRCULO 270º 

15TQ    

DOS TERCIOS DE 
CIRCULO 240º 

15TT    

MEDIO CIRCULO 180º 15H    

TERCIO DE CIRCULO 120º 15T    

CUARTO DE CIRCULO 90º 15Q    

CENTRO DE FRANJA 15CST-Gris    

EXTREMO DE FRANJA 15EST-Gris    



LATERAL DE FRANJA 15SST-Gris    

CENTRADA EXTREMO DE 
FRANJA 

15SQ-Gris    

   
TOBERAS SERIE VAN 
(SECTOR
AJUSTABLE)

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

TOBERA 15, 
TRAYECTORIA: 23º 

15- VAN

   

VÁLVULAS DE 
ESFERA
DESMONTABLES EN 
PVC

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

VALVULA ESFERA 
ROSCA HEMBRA 

3/4“

1”

VALVULA ESFERA 
ROSCA MACHO 

3/4“

1”

   
VÁLVULAS DE 
ESFERA EN LATON

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

VÁLVULA DE ESFERA EN 
LATÓN 

3/4"

1”

   
FITTING POLIPROPILENO 

PARA TUBO PE  JIMTEN
   

      
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

ENLACE MIXTO ROSCA 
MACHO

 25-3/4"    

32-1"    
40-1 1/4"    
50-1 1/2"    

ENLACE MIXTO ROSCA  25-3/4"    

HEMBRA 
  32-1"    
  40-1 1/4"    

50-1 1/2"

ENLACE RECTO  25    
  32    
  40    

50 

ENLACE REDUCIDO  32-25    
  40-32    
  50-40    

ENLACE ACODADO 90º  25    
  32    
  40    
  50 

ENLACE ACODADO 90º 
ROSCA MACHO 

 25-3/4"    

  32-1"    
  40-1 1/4"    
  50-1 1/2"    

ENLACE ACODADO 90º 
ROSCA HEMBRA 

 25-3/4"    

32-1"    
40-1 1/4"    
50-1 1/2"    

TE BOCAS IGUALES  25    
32    
40    
50    

TE BOCA REDUCIDA AL 
CENTRO 

    

32-25-32    
40-32-40    
50-40-50    

TE DOS BOCAS 
REDUCIDAS 

   

32-25-25    
40-32-32    
50-40-40    

DERIVACIÓN TE ROSCA 
HEMBRA 

 25-3/4"    

32-1"    
40-1 1/4"    
50-1 1/2"    



TAPÓN FINAL  25    
32    
40    
50    

   
DIFUSORES SERIE 
1800 RAIN-BIRD

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

MODELO ESTANDAR ALT. ELEV.    5 
cm  2”

   

MOD. ESTANDAR  con o 
sin tobera 15VAN 

ALT. ELEV.  7,6 
cm 3”

   

MODELO ESTANDAR ALT. ELEV. 10 
cm 4”

   

   

ASPERSORES SERIE 
FALCON 6504  RAIN 
BIRD

   

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

CIRCULO COMPLETO FALCON FC  

MODELO SECTORIAL FALCON PC  

   
ASPERSOR DE 
TURBINA PGP-ADJ 
HUNTER

     

     
NOM ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

TURBINA HUNTER  PGP-ADJ   

TURBINA HUNTER 
ANTIDRENAJE 

 PGP-ADJ
antidrenaje

   

ELECTROVALVULAS 
SERIE DV Y PGA
RAIN BIRD

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

ELECTROVALVULA 
sin solenoide 

<<-- 100 DV H-H    

ELECTR. CON TOMA 
1”BSP  sin solenoide 

100 DV MM    

ELECTROVALVULA 
sin solenoide 

<<-- 150 PGA H-H    

   
BOBINAS
RECORTABLES

   

   
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

BOBINA RECORTABLE M-
M

1/2" x 1/2",   12 
cm

BOBINA RECORTABLE M-
M

1/2" x 3/4",  15 
cm

BOBINA RECORTABLE M-
M

3/4" x 3/4",  15 
cm

   

SERIE T-BOS  RAIN 
BIRD

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

CAJA CONEXIÓN 1 
ESTACION

 K80120   

CAJA CONEXIÓN 2 
ESTACION

 K80220   

CAJA CONEXIÓN 4 
ESTACION

 K80420   

CAJA CONEXIÓN 6 
ESTACION

 K80620   

SOLENOIDE COMPACTO  LU3100   

MODULO TBOS RADIO+  K81020   

MODULO DE RADIO DE 1 
ESTACION

 JVRM20   



PILA ALCALINA 9 V  BAT 9AL   

     

ARQUETAS SERIE 
HDPE  RAIN BIRD

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

ARQUETA VERDE 
REDONDA DIAM. 25cm 

 VB910B   

ARQUETA VERDE RECTG 
50x36x31 

 VB1419   

ARQUETA V. RECTG 
JUMBO 61x43x31.5 

 VB1220   

TAPA ARQUETA 
REDONDA PARA VB910B 

 VB910C   

TAPA ARQUETA RECTG. 
PARA VB1419 

 VB1419C   

TAPA ARQUETA RECTG 
J. PARA   VB1220 

 VB1220C   

TAPA ANTIVANDALICA 
PARA VB1419 

 VB1419CR   

TAPA ANTIVANDALICA 
PARA VB1220 

 VB1220CR   

CONEXIONES
ESTANCAS PARA 
CABLES 
ELÉCTRICOS  RAIN 
BIRD

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

CONECTOR 
RESIDENCIAL PARA 

max.3 C 

 DBM   

RIEGO LOCALIZADO
RAIN BIRD

     

     
NOMBRE ILUSTRACIÓN MODELO LLE/POCO UDS

KIT DE RIEGO POR 
GOTEO 1” 

 XCZ-100-BFF   

     

CANONADA / TUB DE 
REG

     

     
TIPUS   ROTLLOS UDS

DIAM. 25 MM 6 ATM     
DIAM. 25 MM 10 ATM     
DIAM. 32 MM 6 ATM     
DIAM. 32 MM 10 ATM     
DIAM. 40 MM 6 ATM     
DIAM. 40 MM 10 ATM     
DIAM. 50 MM 6 ATM     
DIAM. 50 MM 10 ATM     

   

CANONADA / TUB DE 
REG

     

     
TIPUS  MODEL ROTLLOS UDS

DIAM. 16 MM   LLISA   
DIAM. 16 MM   DEGOTERS 

CADA 33 CM
   

TUB A UTILITZAR ABANS 
DE LES 

ELECTROVALVULAS = 10 
ATM 

   

   
TUB A UTILITZAR 
DESPRÉS DE LES 

ELECTROVALVULAS = 6 
ATM 

   



1- El reg dels arbres i el dels parterres ha de estar separat, amb 
electrovàvules diferents. Aquests punt es d’alta importància atès que les 
necessitats de les arbustives dels parterres i dels arbres són totalment 
diferents.

2- Tot el sistema de reg ha de ser per degoteig  amb tub de polietilè. El tub 
fins arribar a les connexions amb el tub de degoteig ha de ser de 1”. 

3- Els programadors han  de ser T-Bos de la casa Rain Bird, en concret els 
models K80120, K80220, K80420 i K80620 segons les estacions 
precises. Aquests models han d’anar acompanyats  del mòdul T-Bos de 
RADIO, model K81020. Cas de fer servir  algun de només un sector, 
utilitzar el model JVRM20, que ja porta incorporat  el selenoide i el mòdul 
de radio.

4- El sector de reg ha de portar un Kid de reg per degoteig de la casa Rain 
Bird, model XCZ-100-BFF. 

5- Les connexions per cablejat elèctric han de ser estanques de la casa 
Rain Bird, model DBM. 

6- Utilitzar tub amb sortida d’aigua cada  33 cm. de 16 mm de diàmetre, per 
l’anell al  voltant del tronc de cada arbre. La resta del tub a utilitzar entre 
arbres ha de ser de 16mm , llis, sense degoters. 

7- Per els parterres utilitzar tub amb sortida d’aigua cada 33 cm. de 16 mm 
de diàmetre.

8- Tub a utilitzar abans de les electrovàvules:  10 ATM. 

9- Tub a utilitzar després de les electrovàvules.: 6 ATM. 

10- Arqueta de rec:  verda, rectangular,  61x43x31.5 de la sèrie HDPE de    
Rain Bird  model VBN1220 

11- Tapa   antivandàlica  VB1220CR. 

12- Boques de reg (4 unitats): Marca Belgicast, model TB45-DN40. La 
sortida es de 1 ¼ “. El tub d’alimentació per aquestes, ha de ser de 40 o 
50 mm i  sempre de 10 atm.  de polietilè. 

13- La línia de la boca de reg quedarà individualitzada i separada de la línia 
de sistema de reg, de tal forma que quedarà proveïda d’una clau 
general.

14-  Utilitzar accessoris de polietilè  de  marca JIMTEN. 

15- Vàlvules de esfera desmuntables en PVC de 1”.  

El que informo als efectes que corresponguin. 

Anna Balcells Valls 
Cap de Parcs i Jardins 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

L’enllumenat públic té per objectiu la creació d’un ambient visual nocturn que permeti una visibilitat clara i 
identificació precisa de les persones i objectes en les vies transitades, el què implica una reducció del risc 
d’accidents de vehicles i vianants durant les hores nocturnes i permet la supervisió i seguretat de les vies, 
permetent a més una major i més fàcil utilització dels serveis i usos existents.  

 

En els darrers anys s’ha dut a terme un esforç inversor important per part de l’Ajuntament de Rubí per 
dotar, renovar i millorar la insuficiència d’’aquest servei en nombroses vies, carrers i places d’acord amb 

les especificacions de determinades normes i recomanacions de caràcter nacional en les quals s’indiquen 
les condicions que han de reunir les instal·lacions d’enllumenat públic. Malgrat això, aquesta normativa 
presenta algunes carències que limiten el seu ús i eficàcia en no precisar aspectes lumínics i 
característiques dels materials i condicions d’execució, així com la no incorporació de les noves 
tecnologies, les quals exigeixen un major grau de qualitat. En base a això considerem la utilitat d’una 
norma que reculli l’experiència municipal acumulada amb la finalitat de complimentar de forma adient els 
objectius de les instal·lacions d’enllumenat públic, en relació a la prestació d’un millor servei de qualitat al 
ciutadà.  

 

Convé considerar, que a la ciutat de Rubí, les instal·lacions d’enllumenat públic, són d’execució municipal 
o per iniciativa particular, entenent en aquest darrer cas aquelles que es realitzen a iniciativa de qualsevol 
persona física o jurídica, promotor, constructor, Junta de Compensació etc., o qualsevol Entitat i 
Organisme Oficial i que, llevat excepcions, aquestes instal·lacions han de ser rebudes per l’Ajuntament per 
a la seva posterior conservació i manteniment, cosa que suposa despeses municipals anuals importants 
per assegurar una adient conservació de les citades instal·lacions. Per que pugui efectuar-se dita 
conservació i manteniment, sense costos suplementaris derivats de rebre obres deficients, les 
Instal·lacions d’enllumenat públic han d’executar-se correctament, adequant-les a les característiques de la 
Ciutat, i amb independència del seu cost.  

 

Pàg. 4  /  18 
 

Considerant tot el que s’ha indicat fins ara, queda justificada l’absoluta necessitat de la immediata posta en 

vigor d’un Plec de Condicions Tècniques, que reguli les instal·lacions d’enllumenat, a l’objecte que la 
prestació d’aquest Servei Públic, es realitzi amb les garanties de seguretat i qualitat per a la població en 
general.  

 

Continguts com els relacionats amb les disposicions d’obligat compliment, condicions luminotècniques, 

elements de la instal·lació i condicions d’execució són recollits en aquest Plec, amb la pretensió de 
racionalitzar les actuacions i, sobretot, augmentar el grau de garantia en la qualitat del servei al ciutadà. A 
més agilitza i dóna transparència a la gestió municipal en donar a conèixer, tant a l’administrat, qualsevol 
tipus de persona física o jurídica, Entitat i Organisme Oficial els quals executin aquest tipus d’instal·lacions, 
quin és el marc reglat de les obligacions i drets, amb la finalitat que les instal·lacions d’enllumenat, es 
duguin a terme correctament, a l’objecte que aquest Servei Públic, es presti amb les garanties de seguretat 
i qualitat per a la població en general.  

 

1. OBJECTE 

 

El present Plec de Condicions Tècniques, té per objectiu regular les instal·lacions d’enllumenat públic al 

Terme Municipal de Rubí, que comprendran el de totes les vies, carrers, places, camins i passeigs de nova 
implantació així com aquells que procedeixin de reforma, de forma que aquest servei es pugui dur a terme 
amb les garanties de seguretat i qualitat adients. Qualsevol instal·lació d’enllumenat públic, per a la seva 
implantació al Terme Municipal, haurà de disposar de l’aprovació que  correspongui a cada cas.  

 

Les instal·lacions d’enllumenat públic, les quals hauran de ser recepcionades per l’Ajuntament, per a la 
seva posterior conservació i manteniment compliran estrictament allò prescrit a les presents instruccions, a 
tal efecte, seran informades per l’Àrea de Serveis Urbans i Seguretat de l’Ajuntament de Rubí (en 
endavant ASUS) i es sotmetran a quantes inspeccions es consideri necessari. 
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2.  ABAST 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d’enllumenat exterior és d’aplicació a totes 
aquelles instal·lacions de nova execució o de reforma total/parcial de les existents dins el terme municipal 
de Rubí. Inclou tots aquells elements que estiguin en la via pública tal com enllumenat públic, anuncis 
publicitaris, mobiliari urbà en general, monuments o similars així com qualsevol element que es connecti a 
la xarxa elèctrica d’enllumenat exterior. S’exclouen les fonts, piscines, contenidors soterrats i semàfors ja 
que aquests disposaran d’escomeses independents. 
 

3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
Les prescripcions del present Plec no eximeixen de l’obligació del compliment de la resta de normativa 
aplicable, essent aquesta la següent: 
 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi 
Nocturn. 

• Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

• Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

• Reial Decret 2642/1985 modificat per Ordre del 11/07/86 (BOE 21/07/86) sobre especificacions 

tècniques de columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva homologació. 

• Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre per la qual s’aproven a Fecsa – Endesa les Normes 
Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
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4. ZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT 

 
D’acord amb la Llei 6/2001 i el Reglament que la desenvolupa segons Decret 82/2005, cada carrer o 
entorn a renovar té una assignació com a Zona E1, E2, Zona E3 o Zona E4, en funció de la seva 
vulnerabilitat a la contaminació lumínica i de la situació relativa del carrer o espai dins la xarxa viària de la 
Ciutat. 
Aquesta assignació condicionarà alguns dels paràmetres lumínics de disseny. 
 

La classificació de zones és la que es relaciona a continuació: 
 

Classificació de zones Descripció 

E1 Zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees 
coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les  
àrees coincidents amb la Xarxa Natura 2000. 

E2 Zones de sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000. 

E3 Àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

E4 Àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials 
o de serveis i també vials urbans principals. 

 

5. ESTUDI LUMÍNIC 

 
És obligat presentar el projecte d’enllumenat amb l’estudi lumínic corresponent. Aquest haurà de ser 
realitzat per tècnic competent o pel fabricant de la llumenera. Cal que es corresponguin les llumeneres i 
tipus de làmpada de l’estudi amb la situació de projecte. En cas que es plantegi qualsevol canvi s’haurà de 

presentar nou estudi lumínic que el justifiqui. 
 
En els carrers on hi hagi trànsit rodat la uniformitat mitjana haurà de ser com a mínim de 0,40. En la resta 
de casos (peatonals, etc) el mínim serà de 0,30. 
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Els valors de luminància a aplicar són els que s’adjunten a continuació, extrets del Decret 82/2005: 
 

 

6. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 

 
Les línies d’alimentació als punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega estaran previstes per a 
transportar la càrrega generada pels propis receptors, als seus elements associats, a les seves corrents 
harmòniques, d’arrencada i desequilibri de fases. Conseqüentment, la potència aparent mínima en VA serà 
d’1,8 vegades la potència en Watt de les làmpades o tubs de descàrrega. 
 
Pels càlculs elèctrics el factor de potència en cada punt de llum haurà de ser superior a 0,90. La màxima 
caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la mateixa serà menor o igual al 
2,50 %. 
 

7. QUADRE DE COMANDAMENT 

 
El quadre de comandament serà d’acer inoxidable o galvanitzat en calent, amb dos compartiments 
independents (cada un d’ells amb la seva porta i clau) per diferenciar el mòdul de companyia 
subministradora i el de maniobra de la instal·lació. La clau que permeti l’accés al mòdul de companyia serà 
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tipus JIS normalitzada. Fins l’aprovació del Plec de Condicions Tècniques definitiu també s’utilitzarà 

aquesta clau per la part de maniobra. 
 
Tots els centres de comandament disposaran de dos contactors com a equipament estàndard i cada 
contactor governarà una o fins a un màxim de dues sortides, segons defineixi el projecte. Tindrà els 
elements i sortides necessàries per la instal·lació de que es tracti, i incorporarà equip de comptatge 
electrònic tipus pluricompanyia. 
En el disseny de la instal·lació es posarà especial atenció a disposar el major nombre de sortides possibles 
des del quadre, restant protegides individualment. 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i control, sortiran des d’un quadre de protecció i control; les línies 
estaran protegides individualment, amb tall omnipolar tant contra sobreintensitats com contra corrents de 
defecte a terra i contra sobretensions. La intensitat de defecte serà com a màxim de 300 mA i la 
resistència de posta a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació serà com a màxim de 30 
Ohms. Els interruptors diferencials seran obligatòriament de reenganxament automàtic. 
 
El sistema d’accionament de l’enllumenat es realitzarà amb rellotge astronòmic i es disposarà un 

interruptor manual que permeti l’accionament voluntari del sistema, amb independència del dispositiu de 
regulació instal·lat.  
 
La regulació de les noves instal·lacions, necessària per a la reducció de flux i estalvi energètic, es farà 
sempre mitjançant el sistema de doble nivell1.  
També inclourà presa de corrent a 230V i punt de llum al seu interior. 
 
El quadre de comandament haurà d’incloure la instal·lació d’un sistema de telegestió centralitzada i, per 
tant, haurà de disposar d’un mòdem telefònic o GSM. Així mateix, des de l’arqueta de davant del quadre 
fins a l’interior del mateix hi haurà com a mínim dos tubs corrugats buits de reserva. 
 
En cap cas es justificarà la seva instal·lació encastada a paret o a cap altre element constructiu. Estarà 
suportat per bancada de formigó en massa o d’acer inoxidable prefabricada amb alçada mínima de 30 cm 

1 Només s’acceptarà la instal·lació de reguladors de flux en reformes d’instal·lacions existents, prèvia acceptació escrita per part 
dels Serveis Tècnics, Departament de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
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mesurats des del nivell del terra. El quadre de comandament serà fàcilment accessible al personal 

autoritzat i l’obertura de portes ha de permetre la normal circulació de vehicles i persones. 
 
La instal·lació estarà governada per un centre de comandament per cada conjunt de punts de llum en 
potències inferiors a 15,00 kW contractats, el qual es procurarà situar en el centre de gravetat de la 
instal·lació, tenint en compte, però el punt de subministrament elèctric de la companyia. 
 
Tota nova instal·lació d’enllumenat públic serà governada per un nou quadre de comandament i en cap 
cas es podrà connectar a una instal·lació existent, excepte en aquells casos on existeixi acceptació prèvia 
escrita per part dels Serveis Tècnics de l’ASUS. 
 

8. XARXES D’ALIMENTACIÓ 

8.1 Xarxes subterrànies 
 

El traçat serà sempre en formes rectes, paral·lel a bordons o façanes (quan els passos de serveis no 
permetin seguir el bordó). En els canvis de direcció caldrà tenir en compte els radis mínims prescrits 
pel fabricant del tub o norma UNE 20.435. Veure detall A-5 a l’annex Plànols. 

 
Es farà especial atenció a no disposar-la sota escocells d’arbres, i si passen prop dels mateixos, 
s’haurà de mantenir una distància mínima de 50 centímetres. 

En zones enjardinades el tub discorrerà dins un prisma de formigó. Veure detall A-4 a l’annex Plànols. 
 
Els cables aniran sempre entubats i no s’instal·larà més d’un circuit per l’interior del mateix tub. En els 
canvis de direcció s’instal·laran pericons de registre de 40x40 cm, en la tapa dels quals hi constaran 
les sigles “EP”. A més a més, i en trams llargs, es disposaran pericons de registre a una distància no 
superior als 35 metres per facilitar el muntatge i manteniment de les instal·lacions. Veure detall A-6 a 

l’annex Plànols. En tota instal·lació de nova execució es disposarà paral·lel al tub corrugat necessari 
per la instal·lació d’enllumenat exterior, un tub de reserva de les mateixes característiques. 
 
En els creuaments de carrer, la canalització a més d’entubada, serà formigonada i s’instal·laran com a 
mínim 2 tubs de reserva. A més a més, a ambdós costats del vial hi haurà (sobre vorera sempre que 
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sigui possible) els pericons de registre que delimiten el creuament. Les dimensions d’aquests seran de 

com a mínim 60x60cm, en la tapa dels quals hi constaran les sigles “EP”. Sempre s’efectuaran els 
creuaments de forma perpendicular a l’eix del vial i el recorregut serà el més curt possible. Veure detall 

A-5 a l’annex Plànols. 
En les zones amb columnes multiprojector (tipus Prim o similar) o lluminàries amb més d’una làmpada 
la instal·lació disposarà de 2 línies per suport, partint de contactor diferent, per tal d’efectuar la mitja 
apagada. 
 
La distribució, en línia subterrània, ha de ser amb cable tipus RV 0,6/1kV de quatre conductors i secció 
mínima 10 mm2. 
 
Els empiolaments i derivacions necessaris de la instal·lació es faran dins els suports de les llumeneres, 
en caixes de borns adequades i situades a una alçada mínima de 30cm respecte la rasant. No es 
permet fer-ho en pericons. Les caixes de connexions seran de poliester amb fibra de vidre i hauran de 
tenir la màxima dimensió possible en funció de l’espai disponible dins la columna d’enllumenat. 

 

8.2 Xarxes aèries 
 

Tot i que les noves instal·lacions han de tenir els conductors soterrats, prèvia justificació tècnica on es 
demostri la impossibilitat d’executar l’obra així, es permetran xarxes aèries quan causes de força major 

ho requereixin. En aquest cas podran anar recolzades sobre façana seguint les prescripcions del 
vigent REBT, les qual podran ser cables de 5 conductors a 400V. 
  
La distribució, en línia aèria, ha de ser amb cable del tipus RV 0,6/1 kV de cinc conductors i secció 
mínima 6 mm2. 
 
A les conversions aerosoterrades es col·locaran tubs de diàmetre suficient d’acer galvanitzat en calent 
i a la part superior del cable, per evitar l’entrada d’aigua, es col·locarà un maneguet retràctil mitjançant 
aportació de calor.  
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9. OBRA CIVIL I XARXA DE TERRA 

 
La canalització base en vorera serà de 40 cm d’amplada per 50 cm de fondària, sobre la rasant del 
paviment. Dins de la rasa es col·locarà el tub de diàmetre interior mínim de 60 mm i el cable de coure nu 
de 35 mm2 de la xarxa de terra. Veure detall A-5 de l’annex Plànols. 
El tub tindrà una resistència mínima a l’impacte de 450 N i discorrerà sobre un jaç de sorra cobrint-se un 
mínim de 10 cm per sobre (Veure detall A-5 a l’annex Plànols). 
 

Quan les conduccions passin a menys de 15 metres d’una estació transformadora, el cable de terra serà 
de secció mínima 16 mm2 i anirà aïllat. 
 
Com a norma no és previst construir arquetes de registre d’accés al punt de llum. Però quan la tubular 
incorpori dos tubs o doni servei a més d’una línia de punts de llum, es col·locaran arquetes en cada 
derivació, davant del punt de llum on s’efectua la derivació. Dites arquetes tindran una resistència mínima 
de 25 kN. 
 
En el projecte de detall cal que figurin la canalització en vorera, en calçada, els pous de registre, cable de 
presa de terra, plaques i derivacions i la instal·lació de punts de llum (fonamentació, instal·lació elèctrica, 
muntatge). 
 
Cada punt de llum disposarà de placa de terra (col·locada verticalment), que s’enllaçarà al cable de coure 
nu de 35 mm2 que conformarà la xarxa equipotencial. Veure detall A-3 a l’annex Plànols. 
 
Cal complir rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els elements metàl·lics de mobiliari 
urbà situats a menys de 2 metres del punt de llum (papereres, tanques, baranes, etc.) segons ITC-BT-09 
del REBT’02. 
 
També cal garantir en tots els casos que el conductor de protecció que uneix el fanal amb la xarxa de 
terres o l’elèctrode sigui de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color 
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verd-groc i secció mínima de 16 mm2 de coure, segons s’estableix al REBT ITC-BT-09, punt 10. Veure 

detall A-3 a l’annex Plànols. 
 
L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar almenys a 1 metre al davant del quadre per tal 
que els operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa metàl·lica.  
 

10. SUPORTS DE LES LLUMENERES 

 
Quant als requeriments de qualitat dels suports es demanarà que compleixin amb el RD 401/1989 i que 

l’empresa que els fabrica ha d’estar qualificada ISO 9002 o disposi de la marca AENOR, per garantir la 
qualitat de fabricació. 
 
No s’acceptaran suports metàl·lics sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la 
ITC-BT-09 del REBT’02. 
 
En els braços i bàculs l’angle d’inclinació dels sortints es limita a 10º, i les lluminàries s’instal·laran amb 
aquesta alineació. En els bàculs de gran radi l’angle d’inclinació del maneguet per acoblament de la 
lluminària serà de 5º i les lluminàries s’instal·laran amb aquesta alineació. Caldrà tenir en compte l’angle 
de les lluminàries que ja disposin pel seu disseny i forma. 
 
Quan els suports es col·loquin dins zones enjardinades, de sauló o similar es disposaran collarets de 
formigó en el trobament de les columnes amb el paviment, per evitar la corrosió prematura del suport. 
 
Els braços de façana han d’estar units equipotencialment a terra. Es pot utilitzar cable de 5 conductors a 
les instal·lacions de 400 V. 
 

10.1 Numeració dels punts de llum 
 
Les columnes i braços s’han de numerar d’acord amb els criteris vigents dels Serveis Tècnics de 

Manteniment d’Instal·lacions. Aquesta numeració sobre el terreny ha de coincidir amb l’especificada 
als plànols de la documentació presentada. 
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El sistema de numeració amb etiquetes adhesives que s’utilitza, compleix amb les premisses 
fonamentals de la numeració: 
 

- Facilitat en la lectura dels números. 
- Durabilitat: Resistència de l’etiqueta a les condicions atmosfèriques, a actuacions 

vandàliques i a ruptures per operacions en les que el suport serveixi per funcions alienes a 
l’enllumenat (pancartes, senyalització, etc.) 

- Facilitat en la disponibilitat dels números: Números que es puguin composar i col·locar de 
forma instantània en el moment que sigui necessari. 

 
Aquests números hauran de ser de material plàstic, garantits pel fabricant durant un mínim de 7 anys i 
s’han d’adherir al suport a una alçada de 2,50 metres d’alçada pel que fa a bàculs i columnes. 
 
Per numerar els punts de llum situats sobre braços, el número es col·locarà sobre una plaqueta que es 
fixa a la paret a uns 5 metres d’alçada i el més a prop possible de la vertical del punt de llum i de la 
caixa de derivació, o bé a la mateixa caixa de protecció, sempre que les dimensions de la caixa ho 

permetin. 
 
La numeració mitjançant números adhesius permet que qualsevol persona que detecti un problema en 
un punt de llum pugui comunicar de forma clara i unívoca el punt afectat, evitant les habituals 
confusions que representen un increment en els costos de reparació i una mala imatge del Servei. 

  

AB–01/004
                      
                          Referència Quadre 
                             Sortida o circuit  
                                                    Núm. Punt de llum 
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10.2 Quadre de basaments 
 

Els basaments de les columnes hauran de guardar les següents dimensions mínimes, en funció de 
l’alçada de la columna. 

 
Perns 

Altura punt llum (m) Dimensions fonament 
(mm) 

 A B 
Long (mm) Diàmetre 

(mm) 
4 700 400 
5 800 400 300 20 

6 900 500 
7 1000 500 
8 1100 500 
9 1200 600 

500 25 

10 1200 600 
11 1300 600 
12 1300 600 
14 1500 700 

700 25 

 

11. LLUMENERES 

 
Les llumeneres han d’incorporar el certificat d’FHS per garantir el seu comportament anticontaminant i el 
seu rendiment. Queda prohibida la utilització de llumeneres que no compleixin amb les normes 
anticontaminació lumínica (veure referència a Decret 82/2005). 
 

S’utilitzaran les lluminàries que permetin un millor factor d’utilització complint amb la resta de paràmetres 
lumínics, a efectes d’aconseguir una idònia optimització energètica. A mode genèric caldrà que compleixin 
els següents punts: 

• Carcassa d’alumini, preferentment d’injecció. 

• El conjunt òptic ha de disposar de mínim IP54 en columnes fins a 5 metres i igual o superior a 

IP65 en columnes de major alçada. 

• La cubeta ha de ser de vidre pla trempat o lenticular amb elevat factor IK. En cap cas s’acceptarà 
cap tipus de material plàstic. 
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Per a la seva elecció es tindrà en consideració:  

• La seva resistència contra la humitat, pols atmosfèrica, efectes mecànics i elèctrics.  

• La seva protecció als agents atmosfèrics garantint de fàbrica la seva durada per un període mínim 
de 5 anys.  

• Han de ser fàcils de muntar, desmuntar, netejar i assegurar una còmoda i fàcil reposició de la 
làmpada i resta d’accesoris.  

• Ha de venir de fàbrica amb l’equip auxiliar d’encesa muntat amb arrencador i condensador 
independents (no en equip compacte).  

• Les seves característiques tècniques i fotomètriques han de ser les òptimes per al millor 
aprofitament del flux lluminós de les làmpades a utilitzar tenint en compte la geometria i estètica de 
la zona a il·luminar.  

• La seva capacitat per a desallotjar la calor produïda pels diversos elements del punt de llum.  

 
De cada conjunt suport-lluminària seleccionada per instal·lar en un carrer es farà una fitxa, amb la 
premissa de que el punt de llum, (tipus, altura, làmpada i potència) sigui l’adequat a l’entorn a il·luminar. Es 
prioritza utilitzar material ja provat i làmpades d’alta eficiència. 
 
Si s’utilitzen nous dissenys, caldrà disposar d’un informe favorable sota l’òptica de la seva explotació i 
manteniment, en base a les proves que realitzarà el Departament de Manteniment i Subministraments. 
 
Es desaconsella la utilització de punts de llum baixos, del tipus balissa o encastats a terra, per evitar 
l’efecte del vandalisme sobre les instal·lacions. En cas que sigui imprescindible (p.e. línies alta tensió en 
zona d’afectació) la seva implantació, la instal·lació elèctrica es farà amb línia totalment independent i 
protegida de la resta de punts de llum, des del centre de comandament. 
 
Els tipus de làmpada a utilitzar són els següents: 

• Carrers: VSAP, potència màxima de 150W. 

• Places i zones peatonals: VSAP i HM ceràmics, potència màxima 100W. 

• Columnes multifocals: VSAP i HM ceràmics, potència màxima 250W. 

• Vapor de mercuri: prohibit. 
 

Pàg. 16  /  18 
 

Cal que la tipologia de l’enllumenat sigui compatible amb l’arbrat existent i futur, respectant les següents 

distàncies mínimes amb els arbres: 

• Vials: 5 metres entre columna i tronc d’arbres. 

• Places i zones verdes: 4 metres entre columna i tronc d’arbres. 
 
Els punts de llum han d’ésser fàcilment accessibles pels vehicles de manteniment i ha d’existir una secció 
mínima de pas de 3 metres d’amplada. 
 

12. ESCOMESA I LEGALITZACIÓ 

 
Les instal·lacions s’han d’entregar correctament legalitzades a partir d’un nou quadre de comandament i 
degudament contractades. La documentació aportada inclourà justificant del pagament dels drets 

d’escomesa elèctrica a FECSA-ENDESA i per la realització de la mateixa. 
 
Per procedir a la contractació de la instal·lació, el promotor durà a terme tots els tràmits amb la companyia 
subministradora. L’Ajuntament s’encarregarà de donar al promotor autorització escrita per poder contractar 
al seu nom i el promotor a l’hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les 
factures a la companyia subministradora. Un cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, aquest 
gestionarà el canvi de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 
 
La tarifa a contractar serà sempre la 2.0.N per potències inferiors a 15 kW. En cas que es superi aquest 
valor seran els Serveis Tècnics, Departament de Manteniment i Subministraments, qui decidirà la tarifa a 
contractar. En cas contrari, el promotor haurà de realitzar els tràmits oportuns per realitzar la nova 
contractació segons els criteris definits. 
 

13. SOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRA 

 
L’”as built” de fi d’obra ha d’incorporar, a més dels certificats de conformitat, els documents de legalització 
de l’EIC (Models ELEC 1 i ELEC 5, Certificats d’Instal·lació i Contracte de Manteniment preceptiu) i les 
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dades de la instal·lació, tota la informació relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotografies i 

referències tècniques i de subministradors. 
 
Per tal de ser rebudes amb totals garanties, i previ a assumir el manteniment pels Serveis Tècnics 
d’ASUS,  la instal·lació haurà de restar en funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els 
components operatius (làmpades, regulació, rellotge astronòmic,...).  
 

14. ANNEX I - ÍNDEX DE PLÀNOLS  

1. Plànol clau detalls  

2. Detalls A-1 i A-2 

3. Detalls A-3 i A-4 

4. Detalls A-5 i A-6 

5. Detall circuit de potència quadre fins a tres sortides 

6. Croquis quadre enllumenat fins a tres sortides 

7. Esquema sistema de telegestió quadre fins a tres sortides 

8. Detall circuit de potència quadre fins a quatre sortides 

9. Croquis quadre enllumenat fins a quatre sortides 

10. Esquema sistema de telegestió quadre fins a quatre sortides 

Pàg. 18  /  18 
 

ANNEX I – PLÀNOLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES DE SENYALITZACIÓ I SUPORTS 
 
 
MATERIAL Planxa d’alumini (una sola peça), d’aliatge mínima 1050 H24: 

amb un gruix mimi, de xapa 1,5 mm. 
DIMENSIONS Circulars  L600, triangulars L900 
ACABAT Reflectància RA 1 microprismes 
FABRICACIÓ Amb una pestanya perimetral amb doble plec de 20 mm. com a 

mínim, en angle de 90º. Es toleraran desviacions en ± 2,5 mm. 
Sistema de fixació per rails posteriors transversals,  d’alumini 
aliatge 6060 de 25 mm,  fixats mitjançant soldadura mecànica, 
que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al 
suport mitjançant abraçadores. La unió de la guia al panell 
haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 
assaig i certificats. 
 

PINTAT  Ha de ser de poliuretà prèvia aplicació de desengreix i fosfatat. 
Una cromatació, per impedir la formació d'aluminosi i corrosió i 
protegint l'alumini i conservant un estat de la superfície 
perfecta, inclús després d'un període d’estucatge 

RETULACIÓ Zona no reflectant: La part del darrera estarà tractada 
mitjançant un procediment antireflex que permet evitar l’efecte 
“mirall” a la nit. Podrà ser de color natural o pintat. 
Zona retrorefelctant: amb làmines viníliques, reflectant RA 1 
prismàtic (antiga EG-nivell 1), mitjançant serigrafia amb tintes 
transparents. 
 

IDENTIFICACIÓ Darrera les plaques es grafiarà les dades del fabricant, data de 
fabricació, número de lot de fabricació i segell de producte 
certificat i el marcat CE. 
 

SUPORTS Pals d’acer galvanitzat,  cilíndrics,  de 60 mm de diàmetre i 
1,5/2 mm de gruix, amb tap de plàstic per obstruir la part 
superior i assegurar la impermeabilitat. 
 
Els pals de fixació s’han de fabricar amb acer galvanitzat, 
d’acord amb les característiques que especifica la norma UNE 
135314. 
 
L’acer base que s’utilitza per fabricar pals de fixació ha de ser, 
com a mínim, del tipus S235 grau JR, segons la norma UNE 
EN 10025. 
 
Pals d’alumini: Pals d’alumini extrussionat i posteriorment 
anoditzat (mínim 15 micres), en color plata,  de diàmetre 60x5 
mm, amb tap de plàstic per obstruir la part superior i assegurar 
la impermeabilitat.  
 
 
Abraçadores i cargolaria: abraçadores de diàmetre o secció 
60mm totalment en alumini exrtrussionat i posteriorment 
anoditzat  (mínim 15 micres), en color alumini natural, .que 
permeti la fixació de tots els senyals a qualsevol tipus de 
suport (cargolaria mètrica M10x20 o M10x25). 

 
 

VALORS MÍNIMS 
DEL SENYALS 
SEGONS 
MARCATGE CE 

 Càrrega de vent: WL2. 
 Deformació temporal per flexió: TDB4. 
 Càrregues puntuals: PAF2. 
 Vora placa senyal: E2. 

 
 

NORMATIVA UNE-EN 12899-1:2009 
Instrucció de Carreteres 8.1-IC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1. Model de senyalització i fixació. 
 
 
 Abraçadores d’alumini 

films  
retroreflectants                          
segons nivell 

Planxa d’alumini, embotit i                                                                                         
plegat amb doble plec de  
seguretat 
 
 
 
Rails d’alumini de 25 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Prescripcions tècniques pintura 
 
1.  Pintures  
La composició de les pintures a utilitzar és de lliure elecció per part del fabricant sempre que 
compleixin amb les característiques especificades per aquestes en la norma UNE 135200-2.  
 
2. Plàstics d’aplicació en fred  
La composició dels plàstics d’aplicació en fred (dos components) queda a lliure elecció del 
fabricant sempre que compleixin amb les característiques especificades per aquests en la 
norma UNE 135200-2.  
 
3.  Termoplàstics d’aplicació en calent  
La composició dels termoplàstics d’aplicació en calent (spray plàstics) queda a lliure elecció del 
fabricant sempre que compleixin amb les característiques especificades per aquests en la 
norma UNE 135200-2. 
 
4. Marques vials prefabricades  
Podran utilitzar-se marques vials prefabricades sempre que compleixin amb les 
característiques especificades en la norma UNE EN 1790.  
 
5.  Microesferes de vidre  
Quan es requereixi retroreflexió, s’utilitzaran Microesferes de vidre de les característiques 
especificades en la norma UNE EN 1423.  
La granulometria de les Microesferes de vidre serà una de les especificades en la norma UNE 
135287.  
La determinació de percentatge de defectuoses es realitzarà segons l’especificat en la norma 
UNE 135287.  
 
6.  Afegits antilliscants i barreges amb microesferes de vidre  
Quan es requereixi proporcionar rugositat a la marca vial mitjançant la utilització d’afegits 
antilliscants o barreges d’aquests amb microesferes de vidre, les característiques d’aquests 
materials compliran amb l’especificat en la norma UNE EN 1423.  
La granulometria resta a la lliure elecció d’aplicador, en funció de les característiques de la 
pel·lícula base utilitzada.  
 
Taula 1.  Marques vials i pintura a aplicar 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Marques vials Tipus de pintura i additius 

Marques longitudinals continues/discontinues Acrílica especial ciutat, amb microesferes 
Marques transversals, línea de detenció;  línea de 
cediu el pas; passos ciclistes; passos de vianants 

Doble component antilliscant, amb addició per post 
barrejat d’afegits amb  microesferes i partícules de 
vidre 50/50. 
 

Altres marques i inscripcions: fletxes; inscripció BUS; 
STOP: cediu el pas, limitació de velocitat, etc. 
 

Doble component antilliscant, amb addició per post 
barrejat d’afegits amb  microesferes i partícules de 
vidre 50/50. 
 

Línees d’estacionament Acrílica especial ciutat 
Prohibicions d’estacionament grogues: línea de 15 
cm. 

Acrílica  

Marques zig-zag grogues: línea de 15 cm Acrílica  
Zebrats Acrílica especial ciutat 
 
 
CAPÍTOL VI REQUISITS DE LES MARQUES VIALS  
 
 
1.  Requisits sol·licitats i mètodes d’assaig  
Quan les marques vials siguin no retroreflectants, els requisits a verificar són:  
Visibilitat diürna  

a) Resistència al lliscament  
b) Quan les marques vials hagin de ser retroreflectans s’ha de complir, a més de les 

anteriors, el requisit de:  
Visibilitat nocturna  

a) Les característiques que defineixen els requisits mencionats anteriorment, junt als 
paràmetres de mesura i els seus mètodes d’assaig, figuren a la taula 2.  

 
Taula 2 

 
 
 
2. Valors mínims dels requisits  
Durant el període de garantia, les característiques de les marques vials compliran amb els 
valors mínims especificats a la taula 2.  
 
Taula 3 
 

 
 
 
 



 
3.  Operacions especials  
 
a) Eliminació de les marques vials. Quan sigui precisa la eliminació de marques vials, bé per 

facilitar una nova aplicació bé per corregir la que, a criteri de la Direcció Facultativa, hagi quedat 
deficient, queda expressament prohibit l’ús de procediments tèrmics i només en casos de molt 
petita entitat, estarà permès la utilització de decapants. Per tot això, haurà d’utilitzar-se algun 
dels següents procediments d’eliminació que, en qualsevol cas, haurà d’estar prèviament 
autoritzat per l’esmentada Direcció Facultativa:  

 
1. Projecció d’abrasius amb recuperació  
2. Fressat, mitjançant la utilització de fressadores verticals o horitzontals  
3. Aigua a pressió.  

 
Per a l’eliminació de marques vials s’utilitzarà preferentment les màquines granalladores, 
sempre sota autorització de la Direcció Facultativa.  

 
b) Emmascarament de marques vials. Quan per raons de temporalitat no sigui imprescindible 

l’eliminació de les marques vials, ni tan sols amagar-les durant un curt període de temps (la 
duració d’una obra), es podrà utilitzar, a criteri de la Direcció Facultativa, sistemes que a més de 
cobrir el color de la marca a amagar, siguin absorbents de la llum per evitar la lluentor especular 
i la reversió de contrast. Els valors exigibles a aquestes marques vials són:  
− Factor de luminància (UNE EN 1436) < 0,05  
− Lluentor (UNE 48026) a 85” < 0,40  

 
c) Marques vials temporals. Quan s’hagi de senyalitzar zones d’obres amb marques vials 

temporals, la Direcció Facultativa especificaran les característiques dels materials a utilitzar, 
tenint en compte si les marques han de ser eliminades o no.  
 
Quan les marques temporals hagin de ser eliminades un cop finalitzada la seva funció, els 
materials a utilitzar hauran de complir amb l’assaig de “Facilitat de ser retirades”, especificat en 
la norma UNE EN 1790. 

 
 
 
4.  Dosificacions  
Les dosificacions a utilitzar, segons el tipus de material emprat, figuren a la taula 4.  
La dosificació de microesferes de vidre de postbarrejat només es tindrà en compte quan es tracti de 
marques vials retroreflectants i serà mínim de 350 g/m2.  
La dosificació d’afegits antilliscants serà mínim de 300 g/m2. 
 
Quan s’apliquin barreges, el total a aplicar serà de 480 g/m2. i la proporció d’afegits antilliscants no 
superarà el 25%. 
 
Taula 4 
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URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU

Gemma Reguart Querol - arquitecta
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
I EL PASSATGE DE MARCONI.

AMIDAMENTS Pàg.:17/01/17 1Data:

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

AMIDAMENT DIRECTE 715,000

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

2 F2194XG5

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3 F2194H35

AMIDAMENT DIRECTE 690,000

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4 F2192C06

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

5 F219FFC0

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió6 F21DQG02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

7 F21D3JJ1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

8 F21H1453

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

9 F21Q2501

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

10 F21R12A5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:17/01/17 2Data:

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

11 F216R243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Tanca metàl.lica 1,000 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

12 F2168941

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Tanca 1,000 38,000 1,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 Muret jardí 1,000 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,000 0,600 5,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 12,000 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#7 Tanca mur 1,000 8,000 2,500 20,000

TOTAL AMIDAMENT 79,600

m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió

13 F2168631

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,000 1,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 22,000 1,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 26,000 1,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió14 F2131323

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Tanca 1,000 38,000 1,000 0,600 22,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 22,000 1,000 0,600 13,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,000 1,000 0,600 13,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 26,000 1,000 0,600 15,600

C#*D#*E#*F#6 Muret jardí 1,000 10,000 1,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,000 1,000 0,600 5,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 12,000 1,000 0,600 7,200

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:17/01/17 3Data:

C#*D#*E#*F#9 1,000 5,000 1,000 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#10 Tanca mur 1,000 8,000 1,000 0,600 4,800

TOTAL AMIDAMENT 91,200

u Adaptació de tapes, arquetes i demés elements preexistents dintre de la zona d'àmbit i no modificats en el present
projecte.

15 FSERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Retirada de porta de reixa metàl.lica existent i càrrega manual sobre camió.16 PORTA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desmuntatge de llumenera exterior acollada a façana, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió.

17 F21H1454

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

18 F2212192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aplec terra existent jardinet 1,000 715,000 0,300 214,500

TOTAL AMIDAMENT 214,500

u Cala d'inspecció de 100x100x200 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements
enderrocats.

19 F1697741

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02
PAVIMENT DE PANOTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Panot 20x20x4 1,000 33,500 2,900 0,150 14,573

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,200 0,150 2,400

C#*D#*E#*F#4 Podotàctil 1,000 0,600 4,000 0,150 0,360

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,500 0,150 0,300

TOTAL AMIDAMENT 17,633

EUR
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m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM2 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Panot 1,000 33,500 2,900 97,150

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,200 16,000

C#*D#*E#*F#4 Podotàctil 1,000 0,600 4,000 2,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 117,550

m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 F921101F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Panot 20x20x4 1,000 33,500 2,900 0,150 14,573

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,200 0,150 2,400

C#*D#*E#*F#4 Podotàctil 1,000 0,600 4,000 0,150 0,360

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,500 0,150 0,300

TOTAL AMIDAMENT 17,633

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

4 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Panot 20x20x4 1,000 33,500 2,900 0,150 14,573

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,200 0,150 2,400

C#*D#*E#*F#4 Podotàctil 1,000 0,600 4,000 0,150 0,360

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,500 0,150 0,300

TOTAL AMIDAMENT 17,633

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de morter, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

5 F9E1322G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Gual vianants 0,500 5,000 3,200 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Paviment de panot model RUBÏ per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de morter, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou el replanteig de l'ubicació d'aquestes peces o
distribució segon splànols de detall o a definir per la DF.

6 F9E1321R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Gual vianants 0,500 5,000 3,200 8,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Vorera combinació amb panot 9
pastilles

0,750 33,500 2,900 72,863

TOTAL AMIDAMENT 80,863

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland

7 F9E1320G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 0,250 33,500 2,900 24,288

TOTAL AMIDAMENT 24,288

m2 Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones per a vorera de color, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre
suport de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.

8 F9E1138P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Podotàctil 1,000 0,600 4,000 2,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,800 2,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,400

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02
PAVIMENT DE LLAMBORDASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superficie Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Zona de pas de vehicles 1,000 192,000 0,480 92,160

C#*D#*E#*F#3 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,000 748,000 0,430 321,640

C#*D#*E#*F#4 Peça Terana Taco 8x8x6 1,000 320,000 0,390 124,800

C#*D#*E#*F#5 Antic pati 1,000 715,000 0,500 357,500

TOTAL AMIDAMENT 896,100

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM2 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superficie Ample

C#*D#*E#*F#2 Zona de pas de vehicles 1,000 192,000 192,000

C#*D#*E#*F#3 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,000 748,000 748,000

C#*D#*E#*F#4 Peça Terana Taco 8x8x6 1,000 320,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

EUR
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m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 F921101F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superficie Alçada

C#*D#*E#*F#2 Zona de pas de vehicles 1,000 192,000 0,150 28,800

C#*D#*E#*F#3 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,000 748,000 0,150 112,200

C#*D#*E#*F#4 Peça Terana Taco 8x8x6 1,000 320,000 0,150 48,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

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

4 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Superficie Alçada

C#*D#*E#*F#2 Zona de pas de vehicles 1,000 192,000 0,200 38,400

C#*D#*E#*F#3 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,000 748,000 0,150 112,200

C#*D#*E#*F#4 Peça Terana Taco 8x8x6 1,000 320,000 0,150 48,000

TOTAL AMIDAMENT 198,600

m2 Paviment de peces de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Marca BREINCO model VULCANO color gris cendra .

5 F9F5E492

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Long./Àrea Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 748,000 748,000

C#*D#*E#*F#3 Rigola 1,000 70,000 0,300 21,000

TOTAL AMIDAMENT 769,000

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 30 cm i 10 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. Marca BREINCO model VULCANO color gris cendra.

6 F9F5T40F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats superficie

C#*D#*E#*F#2 Zona de pas de vehicles 1,000 192,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix, preu superior, sobre llit de ull de perdiu de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Marca BREINCO model
TERANA TACO color marfil.

7 F9F1C111

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

8 F96AUA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Vorada canvi de paviment 1,000 196,000 196,000

TOTAL AMIDAMENT 196,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02
PAVIMENT DE FORMIGÓSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Long./Area Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment formigó fratassat 1,000 111,000 0,300 33,300

C#*D#*E#*F#3 Vorada formigó+rigola 1,000 45,000 0,600 0,300 8,100

TOTAL AMIDAMENT 41,400

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM2 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Long./Area Ample

C#*D#*E#*F#2 Paviment formigó fratassat 1,000 111,000 111,000

TOTAL AMIDAMENT 111,000

m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 F921101F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment formigó 1,000 111,000 0,150 16,650

TOTAL AMIDAMENT 16,650

m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic

4 F9G16735

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviment formigó 1,000 111,000 0,150 16,650

TOTAL AMIDAMENT 16,650

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

5 F965A6D5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Vorada formigó 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

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

6 F9715G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Rigola de morter+vorada T3 1,000 45,000 0,500 0,150 3,375

C#*D#*E#*F#3 Rigola peça formigó 1,000 71,000 0,300 0,150 3,195

TOTAL AMIDAMENT 6,570

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

7 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Rigola morter blanc 1,000 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02
GUAL VEHICLESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Gual per a vehicles de 0,60metres d'amplada i una longitud de 4,50metres, inclou subministrament, col·locació, peces
especials, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Amb peça de formigó prefabricada
model ICS standard de la marca ICA o similar.

1 F9850221

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió a xarxa general de clavagueram existent1 CONEXCLAV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 F2225632

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 42,000 0,600 1,500 37,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 37,000 0,600 1,500 33,300

TOTAL AMIDAMENT 71,100

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM3 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 42,000 0,600 25,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 37,000 0,600 22,200

TOTAL AMIDAMENT 47,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 F228A30F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 42,000 0,600 1,000 25,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 37,000 0,600 1,000 22,200

TOTAL AMIDAMENT 47,400

m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

5 FD7JJ425

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I6 FD95B470

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I7 FD957470

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

8 F222K622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,200 1,200 3,000 8,640

TOTAL AMIDAMENT 8,640

m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10

9 FDD1A525

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m10 FDB17660

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

11 FDDZ51A5

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

12 FDDZAED4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

13 FD5J525E

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

14 FD5Z9CC4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

15 FD7JL425

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
XARXA ENLLUMENATCAPÍTOL 04
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció.1 FG000010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió i reposició de llamborda existent 30x20x10cms model VULCANO color gris, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat.

2 REPOSICI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 115,000 0,400 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 F2225632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 230,000 0,400 0,800 73,600

TOTAL AMIDAMENT 73,600

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM4 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 238,000 0,400 95,200

TOTAL AMIDAMENT 95,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

5 F228A30F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 238,000 0,400 0,600 57,120

TOTAL AMIDAMENT 57,120

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

6 F228AM00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 238,000 0,400 0,400 38,080

TOTAL AMIDAMENT 38,080

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

7 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 238,000 238,000

TOTAL AMIDAMENT 238,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

8 FG22TF1K
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 238,000 238,000

TOTAL AMIDAMENT 238,000

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

9 FG22TH1K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra10 FG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 230,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

11 FGD1122E

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Connexió a farola existent al passatge Marconi12 FCONEXI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

13 FG319564

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 230,000 230,000

C#*D#*E#*F#3 Lluminaries muntants 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

14 FG319534

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Linea 1 1,000 230,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector, d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

15 FGZZ3000

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

16 FDK282G9

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter17 FDKZ3174

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Numeració de columnes segons especificacions dels tècnics municipals18 FGD112PA

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
XARXA ENLLUMENATCAPÍTOL 04
ENLLUMENAT PÚBLICSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model
FUL-5 per a 2 projectors de la marca ESCOFET.

1 FHM1FUL5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model
FUL-7/10 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

2 FHM1FUL7

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model
FUL-7/9 O FUL-9 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

3 FHM1FUL9

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K 350mA. Cos/Marc d'alumini injectat fos a pressió, amn aletas de
refrigeració. Difusor de vidre templat de 4 mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops. Barnissat en diverses fases.
De inmersió de cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i a les neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina
acrílica ecológica estabilitzada als raigs UV. Dotació amb fixació zincada i barnizada. Amb cable per a la conexió elèctrica
i amb equip de protecció sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura dintre de la lluminaria amb restabliment
automàtic. Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según las normas
EN 60529. LED: tecnología LED de última generación temperatura de color 3000ºK - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20
+40°C. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL.

4 FHN2IS25

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 05
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer
inoxidable, ancorada amb dau de formigó

1 FQ21CC65

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Banc dau model BASIC 60 de la marca BREINCO, de dimensions 60x46x60cms color negre. Col.locat amb fixacions
mecàniques segons fabricant.

2 FQDAU

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u BANC MODEL QUATRE DE FUSTA MASSISSA DE BOLONDO INALTERABLE ALS AGENTS ATMOSFERICS I ALS
MICROORGANISMES, DE 250 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORTS D'ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT I
ABRILLANTAT COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE DAUS DE FORMIGO

3 FQ10U120

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB
RODO DE 50 MM DE DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS

4 FQZZUM80

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Protecció de troncs, mitjançant tancat de fins a 2 m d'alçada, format per entabillat reomplert amb gomes. Inclou
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i
completament acabat.

1 HRE20001

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Esporga de formació o aclarida de l'arbrat amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

2 2RJ10001

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Formació d'escossell amb peces prefabricades de formigó armat acabat decapat i hidrofugat color gris granític de
180x120cms i 20 cms de fondaria de la marca ESCOFET model RAMLA.

3 ESCOSSELL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

4 F96AUA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Escossells 1,8x1,2 9,000 6,000 54,000
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C#*D#*E#*F#3 Escosells 1,5x1,5 7,000 6,000 42,000

C#*D#*E#*F#4 Escosells poligonals 13,000 6,000 78,000

C#*D#*E#*F#5 Escosells lineals 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 5,000 6,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 13,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 247,500

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

5 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Long./Àrea Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Gramineas tipus 1 1,000 10,000 0,300 3,000

C#*D#*E#*F#3 Gramineas tipus 2 1,000 13,000 0,300 3,900

C#*D#*E#*F#4 Gramineas tipus 3 1,000 7,000 0,300 2,100

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals

6 FR3A7010

AMIDAMENT DIRECTE 6,200

m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals7 FR3PE454

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Gramineas tipus 1 1,000 10,000 0,100 1,000

C#*D#*E#*F#3 Gramineas tipus 2 1,000 13,000 0,100 1,300

C#*D#*E#*F#4 Gramineas tipus 3 1,000 7,000 0,100 0,700

C#*D#*E#*F#5 Escossells jardinet 1,000 32,000 0,100 3,200

C#*D#*E#*F#6 Adaptació topogràfica 0,200 32,000 0,100 0,640

TOTAL AMIDAMENT 6,840

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir8 G7BC37A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Gramineas tipus 1 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Gramineas tipus 2 1,000 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#4 Gramineas tipus 3 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Escossells jardinet 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000
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u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 l9 FR43H439

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua10 FR41271B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua11 FR45DA1B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l12 FR41123B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l13 FR43943B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l14 FR45C63B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament de Brachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l15 FR419D3B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

16 FR61136A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

17 FR61236A

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

u Fixació d'arbre, amb sistema de subjecció format per una estaca de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5
m de llargària, clavada un mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i lligada a una abraçadora elàstica al arbre

18 FRZ52200

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 100 cm d'alçària i canya de bambú per entutorar,
col·locat

19 FRZ82A00

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Subministrament d'Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm320 FR49C2F1
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AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l21 FR4EK612

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm322 FR4ETLF1

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

23 FR6B1152

AMIDAMENT DIRECTE 235,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
XARXA DE REGCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. 

1 FJZ10006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat. 

2 FDK20410

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram
mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de
xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot
completament acabat. 

3 FDK20425

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

4 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 FDKZH9C4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

6 F2221754

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 198,000 0,400 0,600 47,520

TOTAL AMIDAMENT 47,520

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM7 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 198,000 0,400 79,200

TOTAL AMIDAMENT 79,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

8 F228A30F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 198,000 0,400 0,400 31,680

TOTAL AMIDAMENT 31,680

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

9 FFB1C455

AMIDAMENT DIRECTE 198,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

10 FDGZU010

AMIDAMENT DIRECTE 198,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

11 FFB26455

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

12 FFB27455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Xarxa de reg 1,000 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 Font 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

13 FFB23455
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Degoters 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 200 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

14 FJS5A767

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

15 FJSA0004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

16 FJSA0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN
i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

17 FN318324

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

18 FN316324

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó19 FJS5R202

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

20 FJSB1211

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'',
instal·lat

21 FJM61140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

22 FN748324

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

23 FJ650002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

24 FN111G64

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Execució del Pla de seguretat i salut1 EXEPLA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  1.520OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 F2R35039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Esponjament Long./Àrea Ample Alçada

2 Cap.01-Enderrocs

C#*D#*E#*F#3 Esbrossada de terreny 1,200 715,000 0,300 257,400

4 Cap.02-Paviments

C#*D#*E#*F#5 Caixa per panot 1,200 97,150 0,150 17,487

C#*D#*E#*F#6 1,200 16,000 0,150 2,880

C#*D#*E#*F#7 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,200 748,000 0,430 385,968

C#*D#*E#*F#8 Zona de pas de vehicles 1,200 192,000 0,480 110,592

C#*D#*E#*F#9 Peça Terana Taco 8x8x6 1,200 320,000 0,390 149,760

C#*D#*E#*F#10 Caixa per paviment de formigó 1,200 111,000 0,150 19,980

11 Cap.03-Xarxa de clavegueram

C#*D#*E#*F#12 Rasa xarxa clavegueram 1,200 79,000 0,600 1,000 56,880

C#*D#*E#*F#13 Pou clavegueram 1,200 2,400 1,200 3,000 10,368

TOTAL AMIDAMENT 1.011,315

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

2 F2RA7LP0
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Esponjament Long./Àrea Ample Alçada

2 Cap.01-Enderrocs

C#*D#*E#*F#3 Esbrossada de terreny 1,200 715,000 0,300 257,400

4 Cap.02-Paviments

C#*D#*E#*F#5 Caixa per panot 1,200 97,150 0,150 17,487

C#*D#*E#*F#6 1,200 16,000 0,150 2,880

C#*D#*E#*F#7 Peça Vulcano 20x30x10cm 1,200 748,000 0,430 385,968

C#*D#*E#*F#8 Zona de pas de vehicles 1,200 192,000 0,480 110,592

C#*D#*E#*F#9 Peça Terana Taco 8x8x6 1,200 320,000 0,390 149,760

C#*D#*E#*F#10 Caixa per paviment de formigó 1,200 111,000 0,150 19,980

11 Cap.03-Xarxa de clavegueram

C#*D#*E#*F#12 Rasa xarxa clavegueram 1,200 79,000 0,600 1,000 56,880

C#*D#*E#*F#13 Pou clavegueram 1,200 2,400 1,200 3,000 10,368

TOTAL AMIDAMENT 1.011,315

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 F2R54239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Esponjament Long./Àrea Ample Alçada

2 Cap.01-Enderrocs

C#*D#*E#*F#3 Mescla bituminosa 1,200 120,000 0,150 21,600

C#*D#*E#*F#4 Panot 1,200 690,000 0,100 82,800

C#*D#*E#*F#5 Vorada + rigola 1,200 50,000 0,300 18,000

C#*D#*E#*F#6 Embornals 1,200 1,400 0,300 0,900 0,454

C#*D#*E#*F#7 Interceptor 1,200 4,000 0,150 0,200 0,144

C#*D#*E#*F#8 Tanca d'obra de fàbrica 1,200 70,000 0,150 1,000 12,600

C#*D#*E#*F#9 Tanca bloc de formigó 1,200 79,600 0,200 1,000 19,104

C#*D#*E#*F#10 Fonament 1,200 152,000 1,000 0,600 109,440

C#*D#*E#*F#11 Tanca metàl.lica 1,200 216,000 0,100 25,920

C#*D#*E#*F#12 Porta metàl.lica 1,200 8,000 0,100 0,960

13 Cap.04-Xarxa Enllumenat

C#*D#*E#*F#14 Llamborda existent 1,200 115,000 0,600 0,200 16,560

TOTAL AMIDAMENT 307,582

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA73G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Esponjament Long./Àrea Ample Alçada

2 Cap.01-Enderrocs

C#*D#*E#*F#3 Mescla bituminosa 1,200 120,000 0,150 21,600

C#*D#*E#*F#4 Tanca d'obra de fàbrica 1,200 70,000 0,150 1,000 12,600

C#*D#*E#*F#5 Procés constructiu 1,000 64,440 64,440

EUR

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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AMIDAMENTS Pàg.:17/01/17 22Data:

TOTAL AMIDAMENT 98,640

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Esponjament Longitud Ample Alçada

2 Cap.01-Enderrocs

C#*D#*E#*F#3 Panot 1,200 690,000 0,100 82,800

C#*D#*E#*F#4 Vorada + rigola 1,200 50,000 0,300 18,000

C#*D#*E#*F#5 Embornals 1,200 1,400 0,300 0,900 0,454

C#*D#*E#*F#6 Interceptor 1,200 4,000 0,150 0,200 0,144

C#*D#*E#*F#7 Tanca bloc de formigó 1,200 79,600 0,200 1,000 19,104

C#*D#*E#*F#8 Fonament 1,200 152,000 1,000 0,600 109,440

9 Cap.04

C#*D#*E#*F#10 Llamborda existent 1,200 115,000 0,600 0,200 16,560

TOTAL AMIDAMENT 246,502

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA6890

AMIDAMENT DIRECTE 5,330

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA6770

AMIDAMENT DIRECTE 29,310

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 F2RA6960

AMIDAMENT DIRECTE 8,140

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 F2RA6680

AMIDAMENT DIRECTE 3,210

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10 F2RA8SB0

AMIDAMENT DIRECTE 24,080

EUR
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URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 17/01/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,05u2RJ10001 Esporga de formació o aclarida de l'arbrat amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, tria i

acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

P- 1

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €40,55uCONEXCLAV Connexió a xarxa general de clavagueram existentP- 2
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €388,15uESCOSSELL Formació d'escossell amb peces prefabricades de formigó armat acabat decapat i hidrofugat color
gris granític de 180x120cms i 20 cms de fondaria de la marca ESCOFET model RAMLA.

P- 3

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €5.414,62uEXEPLA Execució del Pla de seguretat i salutP- 4
(CINC MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €76,75uF1697741 Cala d'inspecció de 100x100x200 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició
dels elements enderrocats.

P- 5

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €60,36m3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 6

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,57m2F2168631 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
i manual de runes sobre camió

P- 7

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,35m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 8

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,39mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 9

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,47mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 10

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,98m2F2194H35 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 11

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,57m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 12

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,09mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 13

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €7,12mF21D3JJ1 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

P- 14

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €4,79uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 15

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 17/01/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50,44uF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m

d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 16

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,71uF21H1454 Desmuntatge de llumenera exterior acollada a façana, accessoris i elements de subjecció, de fins
a 4 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió.

P- 17

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,10uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 18

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €216,19uF21R12A5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 19

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €0,51m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 20
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,94m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

P- 21

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,66m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 22

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,00mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

P- 23

(SIS EUROS)

 €16,04m3F2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 24

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €15,28m3F222K622 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

P- 25

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €2,47m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 26

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,28m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 27
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €11,15m3F228A30F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

P- 28

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €34,44m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 29

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,69m3F2R35039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 30

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 17/01/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,95m3F2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
P- 31

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €-37,44m3F2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 32

(MENYS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,64m3F2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 33

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,69m3F2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,88m3F2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 35

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,17m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 36

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €19,34m3F2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 37

(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,40m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 38

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €21,06m3F2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 39

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €25,54m3F921101F Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 40
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,94m3F9365H11 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- 41

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,66mF965A6D5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €27,98mF96AUA10 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió

P- 43

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €76,13m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 44

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 17/01/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,63mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
P- 45

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €491,30utF9850221 Gual per a vehicles de 0,60metres d'amplada i una longitud de 4,50metres, inclou
subministrament, col·locació, peces especials, base de formigó, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat. Amb peça de formigó prefabricada model ICS standard de la marca
ICA o similar.

P- 46

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €41,20m2F9E1138P Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones per a vorera de color, de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland.

P- 47

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €31,93m2F9E1320G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 48

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €33,23m2F9E1321R Paviment de panot model RUBÏ per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou
el replanteig de l'ubicació d'aquestes peces o distribució segon splànols de detall o a definir per la
DF.

P- 49

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €39,25m2F9E1322G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de morter,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 50

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €21,09m2F9F1C111 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de gruix, preu superior,
sobre llit de ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Marca BREINCO model TERANA TACO color marfil.

P- 51

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €31,44m2F9F5E492 Paviment de peces de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Marca BREINCO model
VULCANO color gris cendra .

P- 52

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €45,48m2F9F5T40F Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 30 cm i 10 cm de gruix, preu superior ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. Marca BREINCO model
VULCANO color gris cendra.

P- 53

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €91,46m3F9G16735 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic

P- 54

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €92,68uFCONEXI Connexió a farola existent al passatge MarconiP- 55
(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €131,98uFD5J525E Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 56

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €52,92uFD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 57

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €124,72mFD7JJ425 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 58

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 17/01/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €169,72mFD7JL425 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 59

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,84mFD957470 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 60

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,57mFD95B470 Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 61

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €27,62uFDB17660 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 62
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €238,50mFDD1A525 Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10

P- 63

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €17,60uFDDZ51A5 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 64

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €152,56uFDDZAED4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 65

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,31mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 66

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €158,48uFDK20410 Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat
i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix
sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de
fosa, tot completament acabat. 

P- 67

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €398,28uFDK20425 Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de
diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues
capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat. 

P- 68

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €79,59uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 69

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €119,63uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 70

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €50,08uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 71

(CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €47,20uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400

mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 72

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €27,80mFFB1C455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 73

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €2,66mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 74

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,47mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 75

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,69mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 76

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €324,66uFG000010 Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció.

P- 77

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,32mFG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 78

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,69mFG22TH1K 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- 79

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,97mFG319534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 80

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,99mFG319564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 81

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,99mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 82
(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €21,06uFGD1122E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 83

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €32,00uFGD112PA Numeració de columnes segons especificacions dels tècnics municipalsP- 84
(TRENTA-DOS EUROS)

 €1.638,00uFGZZ3000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

P- 85

(MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)
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 €966,02uFHM1FUL5 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau

triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-5 per a 2 projectors de la marca
ESCOFET.

P- 86

(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.351,66uFHM1FUL7 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau
triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/10 per a 3 projectors de la marca
ESCOFET.

P- 87

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.484,57uFHM1FUL9 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta registre amb clau
triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 O FUL-9 per a 3 projectors de la
marca ESCOFET.

P- 88

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €637,20uFHN2IS25 Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K 350mA. Cos/Marc d'alumini injectat fos a
pressió, amn aletas de refrigeració. Difusor de vidre templat de 4 mm de espesor, resistent als
xocs tèrmics i a cops. Barnissat en diverses fases. De inmersió de cataforesis époxi gris resistent a
la corrosió i a les neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina acrílica ecológica estabilitzada
als raigs UV. Dotació amb fixació zincada i barnizada. Amb cable per a la conexió elèctrica i amb
equip de protecció sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura dintre de la lluminaria
amb restabliment automàtic. Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de policarbonato. Grau de
protecció IP66 o IK08 según las normas EN 60529. LED: tecnología LED de última generación
temperatura de color 3000ºK - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL.

P- 89

(SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €50,96uFJ650002 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb presa manomètrica,
vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

P- 90

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,97uFJM61140 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de
connexió d'1/4'', instal·lat

P- 91

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,35uFJS5A767 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 200 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 92

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,66uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 93

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €228,10uFJSA0004 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 94

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €425,01uFJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou subministrament i
transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 95

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €68,86uFJSB1211 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

P- 96

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €943,77uFJZ10006 Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en

càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 97

(NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €21,96uFN111G64 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 98

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,54uFN316324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 99

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €51,35uFN318324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 100

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €520,93uFN748324 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima
i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 101

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €235,19uFQDAU Banc dau model BASIC 60 de la marca BREINCO, de dimensions 60x46x60cms color negre.
Col.locat amb fixacions mecàniques segons fabricant.

P- 102

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €545,11uFQ10U120 BANC MODEL QUATRE DE FUSTA MASSISSA DE BOLONDO INALTERABLE ALS AGENTS
ATMOSFERICS I ALS MICROORGANISMES, DE 250 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORTS
D'ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT I ABRILLANTAT COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES SOBRE DAUS DE FORMIGO

P- 103

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €145,98uFQ21CC65 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó

P- 104

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €65,56uFQZZUM80 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER
I AMB ANELLA TAPAJUNTS

P- 105

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,41m2FR3A7010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P- 106

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €47,02m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 107

(QUARANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €94,88m3FR3PE454 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

P- 108

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €214,65uFR41123B Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 109
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €48,54uFR41271B Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nuaP- 110
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €95,54uFR419D3B Subministrament de Brachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 111
(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €138,60uFR43943B Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 112

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €101,09uFR43H439 Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 lP- 113
(CENT UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €128,85uFR45C63B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 114
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €36,68uFR45DA1B Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nuaP- 115
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,54uFR49C2F1 Subministrament d'Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm3P- 116
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,29uFR4EK612 Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 lP- 117
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €0,66uFR4ETLF1 Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3P- 118
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €95,48uFR61136A Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 119

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €109,97uFR61236A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 120

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,50uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 121

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €23,83uFRZ52200 Fixació d'arbre, amb sistema de subjecció format per una estaca de fusta tractada en autoclau, de
6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavada un mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i
lligada a una abraçadora elàstica al arbre

P- 122

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,68uFRZ82A00 Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 100 cm d'alçària i canya de
bambú per entutorar, col·locat

P- 123

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €27,07uFSERVEIS Adaptació de tapes, arquetes i demés elements preexistents dintre de la zona d'àmbit i no
modificats en el present projecte.

P- 124

(VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €2,24m2G7BC37A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 125

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,91mHRE20001 Protecció de troncs, mitjançant tancat de fins a 2 m d'alçada, format per entabillat reomplert amb
gomes. Inclou subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva
completa col·locació. Tot inclòs i completament acabat.

P- 126

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €86,00uPORTA Retirada de porta de reixa metàl.lica existent i càrrega manual sobre camió.P- 127
(VUITANTA-SIS EUROS)
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 €36,25m2REPOSICI Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i reposició de llamborda existent
30x20x10cms model VULCANO color gris, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat.

P- 128

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

Gemma Reguart Querol
Arquitecta

Dimarts, 17 de gener de 2017             
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u2RJ10001 Esporga de formació o aclarida de l'arbrat amb utilització d'escala mitjana i
mitjans manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu

P- 1  €3,05

Altres conceptes 3,05 €

uCONEXCLAV Connexió a xarxa general de clavagueram existentP- 2  €40,55
Altres conceptes 40,55 €

uESCOSSELL Formació d'escossell amb peces prefabricades de formigó armat acabat
decapat i hidrofugat color gris granític de 180x120cms i 20 cms de fondaria
de la marca ESCOFET model RAMLA.

P- 3  €388,15

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €10,51000

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €2,90300

BESCOSELL Escocell prefabricat tipus Ramla d'Escofet o equivalent, de formigó armat
acabat decapat i hidrofugat color gris granític de 180x120cm i 20cm de
fondària.

 €306,00000

Altres conceptes 68,74 €

uEXEPLA Execució del Pla de seguretat i salutP- 4  €5.414,62
Sense descomposició 5.414,62 €

uF1697741 Cala d'inspecció de 100x100x200 cm amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats.

P- 5  €76,75

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,73048
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,72250

Altres conceptes 70,30 €

m3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 6  €60,36

Altres conceptes 60,36 €

m2F2168631 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 7  €1,57

Altres conceptes 1,57 €

m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

P- 8  €2,35

Altres conceptes 2,35 €

mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 9  €22,39

Altres conceptes 22,39 €

mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

P- 10  €4,47

Altres conceptes 4,47 €

m2F2194H35 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 11  €4,98

Altres conceptes 4,98 €
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m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 12  €3,57

Altres conceptes 3,57 €

mF219FFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 13  €7,09

Altres conceptes 7,09 €

mF21D3JJ1 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

P- 14  €7,12

Altres conceptes 7,12 €

uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 15  €4,79

Altres conceptes 4,79 €

uF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 16  €50,44

Altres conceptes 50,44 €

uF21H1454 Desmuntatge de llumenera exterior acollada a façana, accessoris i elements
de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual sobre camió.

P- 17  €17,71

Altres conceptes 17,71 €

uF21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 18  €4,10

Altres conceptes 4,10 €

uF21R12A5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 19  €216,19

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €6,07500

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €32,89500

Altres conceptes 177,22 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 20  €0,51

Altres conceptes 0,51 €

m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació

P- 21  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 22  €3,66

Altres conceptes 3,66 €
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mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 23  €6,00

Altres conceptes 6,00 €

m3F2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 24  €16,04

Altres conceptes 16,04 €

m3F222K622 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 25  €15,28

Altres conceptes 15,28 €

m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 26  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 27  €1,28
Altres conceptes 1,28 €

m3F228A30F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 28  €11,15

Altres conceptes 11,15 €

m3F228AM00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 29  €34,44

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €28,58400
Altres conceptes 5,86 €

m3F2R35039 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 30  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

m3F2R54239 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

P- 31  €7,95

Altres conceptes 7,95 €

m3F2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 32  €-37,44

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €-36,00000

Altres conceptes -1,44 €

m3F2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 33  €1,64

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €1,57885

Altres conceptes 0,06 €
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m3F2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 34  €5,69

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €5,47200

Altres conceptes 0,22 €

m3F2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 35  €3,88

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €3,73160

Altres conceptes 0,15 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 36  €8,17

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €7,85900

Altres conceptes 0,31 €

m3F2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 37  €19,34

B2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €18,60000

Altres conceptes 0,74 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 38  €4,40

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

 €4,23000

Altres conceptes 0,17 €

m3F2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals
nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 39  €21,06

B2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals
nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €20,25000

Altres conceptes 0,81 €

m3F921101F Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 40  €25,54
B0111000 Aigua  €0,06750
B0371000 Tot-u natural  €18,51500

Altres conceptes 6,96 €

m3F9365H11 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- 41  €67,94

B064300B 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

 €53,28750
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Altres conceptes 14,65 €

mF965A6D5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 42  €23,66

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

 €2,99435

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08499

B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,49150

Altres conceptes 15,09 €

mF96AUA10 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

P- 43  €27,98

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

 €2,26845

B96AUG10 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

 €18,70000

Altres conceptes 7,01 €

m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

P- 44  €76,13

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €57,80500

Altres conceptes 18,33 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 45  €14,63

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,21621
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,54867

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles  €4,79952
Altres conceptes 9,07 €

utF9850221 Gual per a vehicles de 0,60metres d'amplada i una longitud de 4,50metres,
inclou subministrament, col·locació, peces especials, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Amb peça de
formigó prefabricada model ICS standard de la marca ICA o similar.

P- 46  €491,30

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €54,38925

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €3,71840

BCAPS Peça d'inici de formigó per a gual de vehicles de 40x60x10cm.  €118,36000
CENTRAL Peça central de formigó per a gual de vehicles de 60x40x10cms.  €177,80000

Altres conceptes 137,03 €

m2F9E1138P Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones per a vorera de color,
de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de morter, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.

P- 47  €41,20

B0111000 Aigua  €0,00135
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,44683
B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,74970
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B9E1F108 Panot podotàctil (canals o botons) de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu

alt
 €12,90450

Altres conceptes 27,10 €

m2F9E1320G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

P- 48  €31,93

B0111000 Aigua  €0,00135
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,28821

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,55900
Altres conceptes 26,08 €

m2F9E1321R Paviment de panot model RUBÏ per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou el replanteig de l'ubicació
d'aquestes peces o distribució segon splànols de detall o a definir per la DF.

P- 49  €33,23

B0111000 Aigua  €0,00135
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,28821

B9E13201 Panot gris model RUBÏ de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,83440
Altres conceptes 27,11 €

m2F9E1322G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

P- 50  €39,25

B0111000 Aigua  €0,00135
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,28821

B9E13208 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt  €11,62350
Altres conceptes 27,34 €

m2F9F1C111 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 8x8 cm i 6 cm de
gruix, preu superior, sobre llit de ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Marca
BREINCO model TERANA TACO color marfil.

P- 51  €21,09

B0361000 Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm  €0,73048
TERANA Peça de formigó de 8x8cms i gruix 6cm, preu superior, Marca BREINCO

model TERANA TACO color marfil
 €14,12700

Altres conceptes 6,23 €

m2F9F5E492 Paviment de peces de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre
llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat. Marca BREINCO model VULCANO color
gris cendra .

P- 52  €31,44

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,73048
B9FA2382 Llosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior. Marca BREINCO
model VULCANO gris cendra.

 €18,03360

Altres conceptes 12,68 €

m2F9F5T40F Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 30 cm i 10 cm de
gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts
amb sorra fina. Marca BREINCO model VULCANO color gris cendra.

P- 53  €45,48

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,26996
B9FA2382 Llosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior. Marca BREINCO
model VULCANO gris cendra.

 €18,03360

Altres conceptes 27,18 €
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m3F9G16735 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic

P- 54  €91,46

B065E76C Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E

 €74,65500

Altres conceptes 16,81 €

uFCONEXI Connexió a farola existent al passatge MarconiP- 55  €92,68
Altres conceptes 92,68 €

uFD5J525E Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 56  €131,98

B0111000 Aigua  €0,00405
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,85532

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,20245

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

 €12,79992

Altres conceptes 113,12 €

uFD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 57  €52,92

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,06240

BD5Z9CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

 €33,20000

Altres conceptes 18,66 €

mFD7JJ425 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 58  €124,72

BD7JJ400 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2

 €37,07700

Altres conceptes 87,64 €

mFD7JL425 Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 59  €169,72

BD7JL400 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2

 €59,63940

Altres conceptes 110,08 €

mFD957470 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 30 cm,
amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 60  €11,84

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,11002

Altres conceptes 4,73 €

mFD95B470 Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 50 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 61  €16,57
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

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

 €10,23149

Altres conceptes 6,34 €

uFDB17660 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 62  €27,62
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

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

 €16,66361

Altres conceptes 10,96 €

mFDD1A525 Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10

P- 63  €238,50

B0111000 Aigua  €0,00810
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,51541

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

 €19,19232

Altres conceptes 217,78 €

uFDDZ51A5 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P- 64  €17,60

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

 €3,72000

Altres conceptes 13,88 €

uFDDZAED4 Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 65  €152,56

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,94819

BDDZAED0 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

 €129,52000

Altres conceptes 22,09 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 66  €0,31

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,10200
Altres conceptes 0,21 €

uFDK20410 Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil,
inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat. 

P- 67  €158,48

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €1,84200
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,65079

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

 €12,32000

B7B1I020 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2  €0,25920
BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €65,32000

Altres conceptes 78,09 €
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uFDK20425 Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió a
clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou
subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot
completament acabat. 

P- 68  €398,28

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

 €0,92970

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €13,66300

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

 €16,80000

BDKZ0010 Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses
i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, per a arqueta

 €47,12000

Altres conceptes 319,77 €

uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 69  €79,59

B0111000 Aigua  €0,00135
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,29750

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €8,15924

Altres conceptes 71,13 €

uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 70  €119,63

B0111000 Aigua  €0,00270
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,39047

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €12,32543

Altres conceptes 106,91 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 71  €50,08

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,18289

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €30,16000

Altres conceptes 19,74 €

uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 72  €47,20

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,09290

BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €31,44000

Altres conceptes 15,67 €

URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10Data: 17/01/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mFFB1C455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 73  €27,80

BFB1C400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €3,26400

BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €11,29800

BFYB1C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,16000

Altres conceptes 13,08 €

mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 74  €2,66

BFB23400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,15300

BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,30900

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 2,18 €

mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 75  €4,47

BFB26400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,51000

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,81600

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,07000

Altres conceptes 3,07 €

mFFB27455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 76  €5,69

BFB27400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,78540

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,26300

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,11000

Altres conceptes 3,53 €

uFG000010 Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa,
comptatge, maniobra i protecció.

P- 77  €324,66

BG000010 Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa,
comptatge, maniobra i protecció

 €312,17000

Altres conceptes 12,49 €

mFG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 78  €2,32

BG22TF10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,29540

Altres conceptes 1,02 €
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mFG22TH1K 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- 79  €2,69

BG22TH10 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

 €1,46880

Altres conceptes 1,22 €

mFG319534 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

P- 80  €1,97

BG319530 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable
de PVC

 €1,27500

Altres conceptes 0,70 €

mFG319564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 81  €5,99

BG319560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable
de PVC

 €4,10040

Altres conceptes 1,89 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 82  €9,99

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,18320
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,14000

Altres conceptes 8,67 €

uFGD1122E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 83  €21,06

BGD11220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

 €8,26000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,71000
Altres conceptes 9,09 €

uFGD112PA Numeració de columnes segons especificacions dels tècnics municipalsP- 84  €32,00
Sense descomposició 32,00 €

uFGZZ3000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al
subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de
la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

P- 85  €1.638,00

BGZZ3000 Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al
subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de
la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

 €1.575,00000

Altres conceptes 63,00 €

uFHM1FUL5 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta
registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols.
Model FUL-5 per a 2 projectors de la marca ESCOFET.

P- 86  €966,02

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,87820
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BHM1FUL5 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta

registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de
cargols. Model FUL-5 per a 2 projectors de la marca ESCOFET.

 €772,20000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €36,05000
Altres conceptes 141,89 €

uFHM1FUL7 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta
registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols.
Model FUL-7/10 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

P- 87  €1.351,66

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,87820

BHM1FUL7 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta
registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de
cargols. Model FUL-7/10 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

 €1.143,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €36,05000
Altres conceptes 156,73 €

uFHM1FUL9 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta
registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols.
Model FUL-7/9 O FUL-9 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

P- 88  €1.484,57

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,87820

BHM1FUL9 Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat (4mm), porta
registre amb clau triangular. (2) Suport de projectors d'acer inoxidable. (3)
Projectors d'òptica asimètrica, 35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de
cargols. Model FUL-7/9 O FUL-9 per a 3 projectors de la marca ESCOFET.

 €1.270,80000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €36,05000
Altres conceptes 161,84 €

uFHN2IS25 Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K 350mA. Cos/Marc
d'alumini injectat fos a pressió, amn aletas de refrigeració. Difusor de vidre
templat de 4 mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops. Barnissat en
diverses fases. De inmersió de cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i
a les neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina acrílica ecológica
estabilitzada als raigs UV. Dotació amb fixació zincada i barnizada. Amb
cable per a la conexió elèctrica i amb equip de protecció sobretensions.
Dispositiu de control de la temperatura dintre de la lluminaria amb
restabliment automàtic. Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de
policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según las normas EN 60529.
LED: tecnología LED de última generación temperatura de color 3000ºK -
700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL.

P- 89  €637,20

BHN2IS25 Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K 350mA. Cos/Marc
d'alumini injectat fos a pressió, amn aletas de refrigeració. Difusor de vidre
templat de 4 mm de espesor, resistent als xocs tèrmics i a cops. Barnissat en
diverses fases. De inmersió de cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i
a les neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina acrílica ecológica
estabilitzada als raigs UV. Dotació amb fixació zincada i barnizada. Amb
cable per a la conexió elèctrica i amb equip de protecció sobretensions.
Dispositiu de control de la temperatura dintre de la lluminaria amb
restabliment automàtic. Òptica asimètrica. Recuperadores de flujo de
policarbonato. Grau de protecció IP66 o IK08 según las normas EN 60529.
LED: tecnología LED de última generación temperatura de color 3000ºK -
700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 

 €607,71000

Altres conceptes 29,49 €
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uFJ650002 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb
presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

P- 90  €50,96

BJ650002 Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120 mesh amb
presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporcional
de peces de connexió

 €35,15000

Altres conceptes 15,81 €

uFJM61140 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de
diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

P- 91  €15,97

BJM61140 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm
de diàmetre i rosca de connexió d'1/4''

 €7,07000

Altres conceptes 8,90 €

uFJS5A767 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 200 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 92  €13,35

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02400

BJS51760 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €7,37200

Altres conceptes 5,95 €

uFJS5R202 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 93  €11,66

BJS5R200 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre

 €5,61000

Altres conceptes 6,05 €

uFJSA0004 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

P- 94  €228,10

BJSA0004 Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions  €109,24000
Altres conceptes 118,86 €

uFJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent, inclou
subministrament i transport. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

P- 95  €425,01

BJSA0010 Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o equivalent  €316,73000
Altres conceptes 108,28 €

uFJSB1211 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 96  €68,86

BJSB1210 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

 €46,49000

BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´  €3,01000
Altres conceptes 19,36 €

uFJZ10006 Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de
llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat. 

P- 97  €943,77
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BJZ10006 Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de

polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de
llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, comptador, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues amb verificació oficial. Tot
completament acabat

 €907,47000

Altres conceptes 36,30 €

uFN111G64 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 98  €21,96

BN111G60 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €8,69000

Altres conceptes 13,27 €

uFN316324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 99  €30,54

BN316320 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt

 €16,94000

Altres conceptes 13,60 €

uFN318324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 100  €51,35

BN318320 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

 €33,84000

Altres conceptes 17,51 €

uFN748324 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 101  €520,93

BN748320 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze,
preu alt

 €485,36000

Altres conceptes 35,57 €

uFQDAU Banc dau model BASIC 60 de la marca BREINCO, de dimensions
60x46x60cms color negre. Col.locat amb fixacions mecàniques segons
fabricant.

P- 102  €235,19

BQDAU Banc de formigó model BASIC60 de la marca BREINCO acabat color negre
o gris cendra.

 €182,70000

Altres conceptes 52,49 €

uFQ10U120 BANC MODEL QUATRE DE FUSTA MASSISSA DE BOLONDO
INALTERABLE ALS AGENTS ATMOSFERICS I ALS MICROORGANISMES,
DE 250 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORTS D'ACER INOXIDABLE AISI
316 POLIT I ABRILLANTAT COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES
SOBRE DAUS DE FORMIGO

P- 103  €545,11

B0603220 Formigo de resistencia 12.5 N/mm2, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

 €4,79520

BQ10U120 Banc model quatre de fusta massissa de bolondo inalterable als agents
atmosferics i als microorganismes, de 250 cm de llargaria, amb suports
d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillantat

 €489,16000

Altres conceptes 51,15 €

uFQ21CC65 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb
dau de formigó

P- 104  €145,98

BQ21CC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable

 €110,11000
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Altres conceptes 35,87 €

uFQZZUM80 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE
LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA
TAPAJUNTS

P- 105  €65,56

BQZZV010 Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargaria i 75 cm
d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diametre i anella tapajunts

 €42,66000

Altres conceptes 22,90 €

m2FR3A7010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent,
formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans
manuals

P- 106  €0,41

BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,26350
Altres conceptes 0,15 €

m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 107  €47,02

BR3P2210 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €36,46335

Altres conceptes 10,56 €

m3FR3PE454 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 108  €94,88

BR3PE450 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €45,90000
Altres conceptes 48,98 €

uFR41123B Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

P- 109  €214,65

BR41123B Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l  €206,39000
Altres conceptes 8,26 €

uFR41271B Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

P- 110  €48,54

BR41271B Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua  €46,67000
Altres conceptes 1,87 €

uFR419D3B Subministrament de Brachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

P- 111  €95,54

BR419D3B Brachychiton populneus de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l  €91,87000
Altres conceptes 3,67 €

uFR43943B Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

P- 112  €138,60

BR43943B Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l  €133,27000
Altres conceptes 5,33 €

uFR43H439 Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 70 l

P- 113  €101,09

BR43H439 Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 l  €97,20000
Altres conceptes 3,89 €

uFR45C63B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

P- 114  €128,85

BR45C63B Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l  €123,89000
Altres conceptes 4,96 €
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uFR45DA1B Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nuaP- 115  €36,68
BR45DA1B Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua  €35,27000

Altres conceptes 1,41 €

uFR49C2F1 Subministrament d'Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm3P- 116  €0,54
BR49C2F1 Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200 cm3  €0,52000

Altres conceptes 0,02 €

uFR4EK612 Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,3 l

P- 117  €2,29

BR4EK612 Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l  €2,20000
Altres conceptes 0,09 €

uFR4ETLF1 Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3P- 118  €0,66
BR4ETLF1 Lygeum spartum en alvèol forestal de 400 cm3  €0,63000

Altres conceptes 0,03 €

uFR61136A Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 119  €95,48

B0111000 Aigua  €0,31104
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €50,66496

Altres conceptes 44,50 €

uFR61236A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 120  €109,97

B0111000 Aigua  €0,31104
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €50,66496

Altres conceptes 58,99 €

uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 121  €0,50

B0111000 Aigua  €0,00675
Altres conceptes 0,49 €

uFRZ52200 Fixació d'arbre, amb sistema de subjecció format per una estaca de fusta
tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavada un
mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i lligada a una abraçadora
elàstica al arbre

P- 122  €23,83

BRZ21610 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària

 €2,77000

Altres conceptes 21,06 €

uFRZ82A00 Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 100 cm
d'alçària i canya de bambú per entutorar, col·locat

P- 123  €4,68

BRZ82A00 Tub protector de plàstic de 100 cm d'alçària amb canya de bambú per
entutorar, per a protecció del tronc contra rosegadors

 €0,24000

Altres conceptes 4,44 €

uFSERVEIS Adaptació de tapes, arquetes i demés elements preexistents dintre de la zona
d'àmbit i no modificats en el present projecte.

P- 124  €27,07

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €0,97860



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 17Data: 17/01/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €9,29700

Altres conceptes 16,79 €

m2G7BC37A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de
100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

P- 125  €2,24

B7B137A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 100 a 110 g/m2

 €0,91300

Altres conceptes 1,33 €

mHRE20001 Protecció de troncs, mitjançant tancat de fins a 2 m d'alçada, format per
entabillat reomplert amb gomes. Inclou subministrament i col·locació de tots
els materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat.

P- 126  €19,91

B0A11000 Filferro acer  €0,22000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €6,09952
B7C23100 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 10 mm de

gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de 0.2 m2K/W de resistència
tèrmica, amb les cares llises i amb cantell llis

 €0,29600

Altres conceptes 13,29 €

uPORTA Retirada de porta de reixa metàl.lica existent i càrrega manual sobre camió.P- 127  €86,00
Altres conceptes 86,00 €

m2REPOSICI Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
i reposició de llamborda existent 30x20x10cms model VULCANO color gris,
de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat.

P- 128  €36,25

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,73048
B9FA2382 Llosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior. Marca BREINCO
model VULCANO gris cendra.

 €18,03360

Altres conceptes 17,49 €

Gemma Reguart Querol
Arquitecta

Dimarts, 17 de gener de 2017             
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OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 20)

715,0000,51 364,65

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 12)

120,0003,57 428,40

3 F2194H35 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

690,0004,98 3.436,20

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 10)

50,0004,47 223,50

5 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 13)

50,0007,09 354,50

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

2,0004,79 9,58

7 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó
i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 14)

4,0007,12 28,48

8 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
16)

3,00050,44 151,32

9 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 18)

3,0004,10 12,30

10 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 19)

2,000216,19 432,38

11 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

108,00022,39 2.418,12

12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 8)

79,6002,35 187,06

13 F2168631 m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió (P - 7)

70,0001,57 109,90

14 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 6)

91,20060,36 5.504,83

15 FSERVEIS u Adaptació de tapes, arquetes i demés elements preexistents
dintre de la zona d'àmbit i no modificats en el present projecte.
 (P - 124)

15,00027,07 406,05

16 PORTA u Retirada de porta de reixa metàl.lica existent i càrrega manual
sobre camió. (P - 127)

1,00086,00 86,00

17 F21H1454 u Desmuntatge de llumenera exterior acollada a façana, accessoris
i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió.

2,00017,71 35,42
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(P - 17)

18 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 21)

214,5005,94 1.274,13

19 F1697741 u Cala d'inspecció de 100x100x200 cm amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats. (P
- 5)

5,00076,75 383,75

CAPÍTOLTOTAL 01.01 15.846,57

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL PAVIMENT DE PANOT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 22)

17,6333,66 64,54

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 27)

117,5501,28 150,46

3 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 40)

17,63325,54 450,35

4 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 - 41)

17,63367,94 1.197,99

5 F9E1322G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de morter, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 50)

8,00039,25 314,00

6 F9E1321R m2 Paviment de panot model RUBÏ per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de morter, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Inclou el replanteig de l'ubicació d'aquestes peces o distribució
segon splànols de detall o a definir per la DF. (P - 49)

80,86333,23 2.687,08

7 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 48)

24,28831,93 775,52

8 F9E1138P m2 Paviment de panot PODOTÀCTIL de canals o rodones per a
vorera de color, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre
suport de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. (P - 47)

4,40041,20 181,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 5.821,22

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL PAVIMENT DE LLAMBORDA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 22)

896,1003,66 3.279,73

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 27)

1.260,0001,28 1.612,80

3 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 40)

189,00025,54 4.827,06

4 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària 198,60067,94 13.492,88
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màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 41)

5 F9F5E492 m2 Paviment de peces de formigó per a paviments de 20x30 cm i 10
cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria,
preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Marca
BREINCO model VULCANO color gris cendra . (P - 52)

769,00031,44 24.177,36

6 F9F5T40F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 30 cm i
10 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment
1:4 i reblert de junts amb sorra fina. Marca BREINCO model
VULCANO color gris cendra. (P - 53)

192,00045,48 8.732,16

7 F9F1C111 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 8x8 cm i
6 cm de gruix, preu superior, sobre llit de ull de perdiu de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Marca BREINCO model TERANA TACO color
marfil. (P - 51)

320,00021,09 6.748,80

8 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 43)

196,00027,98 5.484,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 68.354,87

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL PAVIMENTS02
SUBCAPÍTOL PAVIMENT DE FORMIGÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 22)

41,4003,66 151,52

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 27)

111,0001,28 142,08

3 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 40)

16,65025,54 425,24

4 F9G16735 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
remolinat mecànic (P - 54)

16,65091,46 1.522,81

5 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 42)

40,00023,66 946,40

6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 44)

6,57076,13 500,17

7 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 45)

45,00014,63 658,35

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 4.346,57

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL PAVIMENTS02
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SUBCAPÍTOL GUAL VEHICLES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9850221 ut Gual per a vehicles de 0,60metres d'amplada i una longitud de
4,50metres, inclou subministrament, col·locació, peces especials,
base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Amb peça de formigó prefabricada model
ICS standard de la marca ICA o similar. (P - 46)

1,000491,30 491,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 491,30

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CONEXCLAV u Connexió a xarxa general de clavagueram existent (P - 2) 1,00040,55 40,55

2 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 24)

71,10016,04 1.140,44

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 26)

47,4002,47 117,08

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 28)

47,40011,15 528,51

5 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 58)

37,000124,72 4.614,64

6 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 50
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

42,00016,57 695,94

7 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

37,00011,84 438,08

8 F222K622 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 25)

8,64015,28 132,02

9 FDD1A525 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 (P -
63)

6,000238,50 1.431,00

10 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m (P - 62)

2,00027,62 55,24

11 FDDZ51A5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 64)

12,00017,60 211,20

12 FDDZAED4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 65)

2,000152,56 305,12

13 FD5J525E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 56)

10,000131,98 1.319,80

14 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb

10,00052,92 529,20

EUR



URBANITZACIÓ DE L´ACCÉS AL NOU IES VINT-I-CINC DE SETEMBRE ENTRE LA PLAÇA SALVADOR ESPRIU
I EL PASSATGE DE MARCONI.
Marta Ferrero Gonzalez - arquitecta i paisatgista
Gemma Reguart Querol - arquitecta

PRESSUPOST Pàg.:17/01/17 5Data:

morter (P - 57)

15 FD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 59)

42,000169,72 7.128,24

CAPÍTOLTOTAL 01.03 18.687,06

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT04
SUBCAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions
d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció. (P - 77)

1,000324,66 324,66

2 REPOSICI m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió i reposició de llamborda existent
30x20x10cms model VULCANO color gris, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu superior , sobre llit de sorra de 3
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat. (P - 128)

46,00036,25 1.667,50

3 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 24)

73,60016,04 1.180,54

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 26)

95,2002,47 235,14

5 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 28)

57,12011,15 636,89

6 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 29)

38,08034,44 1.311,48

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 66)

238,0000,31 73,78

8 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 78)

238,0002,32 552,16

9 FG22TH1K 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 - 79)

1,0002,69 2,69

10 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 82)

230,0009,99 2.297,70

11 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 83)

10,00021,06 210,60

12 FCONEXI u Connexió a farola existent al passatge Marconi (P - 55) 1,00092,68 92,68

13 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb

250,0005,99 1.497,50
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coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 81)

14 FG319534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 80)

230,0001,97 453,10

15 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior
per al subministrament del sector, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P -
85)

1,0001.638,00 1.638,00

16 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 70)

5,000119,63 598,15

17 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 71)

5,00050,08 250,40

18 FGD112PA u Numeració de columnes segons especificacions dels tècnics
municipals (P - 84)

12,00032,00 384,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 13.406,97

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT04
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM1FUL5 u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat
(4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-5 per
a 2 projectors de la marca ESCOFET. (P - 86)

1,000966,02 966,02

2 FHM1FUL7 u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat
(4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/10
per a 3 projectors de la marca ESCOFET. (P - 87)

6,0001.351,66 8.109,96

3 FHM1FUL9 u Columna troncocònica d'acer Cor-Ten (5mm), Acer galvanitzat
(4mm), porta registre amb clau triangular. (2) Suport de
projectors d'acer inoxidable. (3) Projectors d'òptica asimètrica,
35W-70W-150W. Ancorat per mitjà de cargols. Model FUL-7/9 O
FUL-9 per a 3 projectors de la marca ESCOFET. (P - 88)

5,0001.484,57 7.422,85

4 FHN2IS25 u Llumenera SIMON MILOS ISTANIUM 37W 3000K 350mA.
Cos/Marc d'alumini injectat fos a pressió, amn aletas de
refrigeració. Difusor de vidre templat de 4 mm de espesor,
resistent als xocs tèrmics i a cops. Barnissat en diverses fases.
De inmersió de cataforesis époxi gris resistent a la corrosió i a
les neblines salines. Segona ma d'acabat amb resina acrílica
ecológica estabilitzada als raigs UV. Dotació amb fixació zincada
i barnizada. Amb cable per a la conexió elèctrica i amb equip de
protecció sobretensions. Dispositiu de control de la temperatura
dintre de la lluminaria amb restabliment automàtic. Òptica
asimètrica. Recuperadores de flujo de policarbonato. Grau de
protecció IP66 o IK08 según las normas EN 60529. LED:
tecnología LED de última generación temperatura de color
3000ºK - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C. 
Unitat col.locada a columna troncocònica model FUL. (P - 89)

27,000637,20 17.204,40
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 33.703,23

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ21CC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer
inoxidable, ancorada amb dau de formigó (P - 104)

3,000145,98 437,94

2 FQDAU u Banc dau model BASIC 60 de la marca BREINCO, de
dimensions 60x46x60cms color negre. Col.locat amb fixacions
mecàniques segons fabricant. (P - 102)

13,000235,19 3.057,47

3 FQ10U120 u BANC MODEL QUATRE DE FUSTA MASSISSA DE BOLONDO
INALTERABLE ALS AGENTS ATMOSFERICS I ALS
MICROORGANISMES, DE 250 CM DE LLARGARIA, AMB
SUPORTS D'ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT I
ABRILLANTAT COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES
SOBRE DAUS DE FORMIGO (P - 103)

8,000545,11 4.360,88

4 FQZZUM80 u APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75
CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50
MM DE DIAMETRE, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I
AMB ANELLA TAPAJUNTS (P - 105)

8,00065,56 524,48

CAPÍTOLTOTAL 01.05 8.380,77

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HRE20001 m Protecció de troncs, mitjançant tancat de fins a 2 m d'alçada,
format per entabillat reomplert amb gomes. Inclou
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i
completament acabat. (P - 126)

14,00019,91 278,74

2 2RJ10001 u Esporga de formació o aclarida de l'arbrat amb utilització d'escala
mitjana i mitjans manuals, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu (P - 1)

14,0003,05 42,70

3 ESCOSSELL u Formació d'escossell amb peces prefabricades de formigó armat
acabat decapat i hidrofugat color gris granític de 180x120cms i
20 cms de fondaria de la marca ESCOFET model RAMLA. (P - 3)

3,000388,15 1.164,45

4 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 43)

247,50027,98 6.925,05

5 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 107)

9,00047,02 423,18

6 FR3A7010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals (P - 106)

6,2000,41 2,54

7 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 108)

6,84094,88 648,98
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8 G7BC37A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 125)

62,0002,24 138,88

9 FR43H439 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a
16 cm, en contenidor de 70 l (P - 113)

3,000101,09 303,27

10 FR41271B u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm,
amb l'arrel nua (P - 110)

4,00048,54 194,16

11 FR45DA1B u Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 18 a 20 cm,
amb l'arrel nua (P - 115)

3,00036,68 110,04

12 FR41123B u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l (P - 109)

3,000214,65 643,95

13 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 l (P - 112)

8,000138,60 1.108,80

14 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de
18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 114)

5,000128,85 644,25

15 FR419D3B u Subministrament de Brachychiton populneus de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 111)

4,00095,54 382,16

16 FR61136A u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 119)

7,00095,48 668,36

17 FR61236A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
120)

23,000109,97 2.529,31

18 FRZ52200 u Fixació d'arbre, amb sistema de subjecció format per una estaca
de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de
llargària, clavada un mínim de 30 cm en el fons del clot de
plantació i lligada a una abraçadora elàstica al arbre (P - 122)

30,00023,83 714,90

19 FRZ82A00 u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de
plàstic de 100 cm d'alçària i canya de bambú per entutorar,
col·locat (P - 123)

24,0004,68 112,32

20 FR49C2F1 u Subministrament d'Ammophila arenaria en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 116)

65,0000,54 35,10

21 FR4EK612 u Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm,
en contenidor d'1,3 l (P - 117)

70,0002,29 160,30

22 FR4ETLF1 u Subministrament de Lygeum spartum en alvèol forestal de 400
cm3 (P - 118)

100,0000,66 66,00

23 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 121)

235,0000,50 117,50

CAPÍTOLTOTAL 01.06 17.414,94

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL XARXA DE REG07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJZ10006 u Connexió de 2,5 m3/h (20 mm) a la xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de

1,000943,77 943,77
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connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia
d'aigues amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.
(P - 97)

2 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m
de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.  (P - 67)

2,000158,48 316,96

3 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb
formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant
tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació
antioxidant i dues capes de pintat final segons color que designi
la direcció facultativa, tot completament acabat.  (P - 68)

1,000398,28 398,28

4 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 69)

3,00079,59 238,77

5 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 72)

3,00047,20 141,60

6 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària
i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 23)

47,5206,00 285,12

7 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 26)

79,2002,47 195,62

8 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 28)

31,68011,15 353,23

9 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

198,00027,80 5.504,40

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 66)

198,0000,31 61,38

11 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 75)

145,0004,47 648,15

12 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 76)

53,0005,69 301,57

13 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 74)

100,0002,66 266,00
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14 FJS5A767 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 200 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos (P - 92)

28,00013,35 373,80

15 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 94)

1,000228,10 228,10

16 FJSA0010 u Cònsola de programació via radio, tipus 'TBOS radio+' o
equivalent, inclou subministrament i transport. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. (P - 95)

1,000425,01 425,01

17 FN318324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu
alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 100)

2,00051,35 102,70

18 FN316324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 99)

8,00030,54 244,32

19 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 93)

2,00011,66 23,32

20 FJSB1211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 96)

2,00068,86 137,72

21 FJM61140 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera
de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P -
91)

2,00015,97 31,94

22 FN748324 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 101)

1,000520,93 520,93

23 FJ650002 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1'' i 120
mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 90)

1,00050,96 50,96

24 FN111G64 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb
revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada
(P - 98)

2,00021,96 43,92

CAPÍTOLTOTAL 01.07 11.837,57

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EXEPLA u Execució del Pla de seguretat i salut (P - 4) 1,0005.414,62 5.414,62

CAPÍTOLTOTAL 01.10 5.414,62

OBRA PRESSUPOST  1.52001
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans

1.011,3156,69 6.765,70

EUR
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mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 30)

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 38)

1.011,3154,40 4.449,79

3 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 31)

307,5827,95 2.445,28

4 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 37)

98,64019,34 1.907,70

5 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

246,5028,17 2.013,92

6 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

5,3305,69 30,33

7 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

29,3101,64 48,07

8 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

8,1403,88 31,58

9 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

3,210-37,44 -120,18

10 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)

24,08021,06 507,12

CAPÍTOLTOTAL 01.11 18.079,31

EUR
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.02.01 PAVIMENT DE PANOT 5.821,22
Subcapítol 01.02.02 PAVIMENT DE LLAMBORDA 68.354,87
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENT DE FORMIGÓ 4.346,57
Subcapítol 01.02.04 GUAL VEHICLES 491,30

01.02 PAVIMENTSCapítol 79.013,96

Subcapítol 01.04.01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 13.406,97
Subcapítol 01.04.02 ENLLUMENAT PÚBLIC 33.703,23

01.04 XARXA ENLLUMENATCapítol 47.110,20

126.124,16

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS 15.846,57
Capítol 01.02 PAVIMENTS 79.013,96
Capítol 01.03 XARXA DE CLAVEGUERAM 18.687,06
Capítol 01.04 XARXA ENLLUMENAT 47.110,20
Capítol 01.05 MOBILIARI URBÀ 8.380,77
Capítol 01.06 JARDINERIA 17.414,94
Capítol 01.07 XARXA DE REG 11.837,57
Capítol 01.10 SEGURETAT I SALUT 5.414,62
Capítol 01.11 GESTIÓ DE RESIDUS 18.079,31

01 Pressupost  1.520Obra 221.785,00

221.785,00

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 1.520 221.785,00

221.785,00

EUR
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL %
Subcapítol 01.02.01 PAVIMENT DE PANOT 2,62
Subcapítol 01.02.02 PAVIMENT DE LLAMBORDA 30,82
Subcapítol 01.02.03 PAVIMENT DE FORMIGÓ 1,96
Subcapítol 01.02.04 GUAL VEHICLES 0,22

01.02 PAVIMENTSCapítol 35,63

Subcapítol 01.04.01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 6,05
Subcapítol 01.04.02 ENLLUMENAT PÚBLIC 15,20

01.04 XARXA ENLLUMENATCapítol 21,24

56,87

NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 ENDERROCS 7,15
Capítol 01.02 PAVIMENTS 35,63
Capítol 01.03 XARXA DE CLAVEGUERAM 8,43
Capítol 01.04 XARXA ENLLUMENAT 21,24
Capítol 01.05 MOBILIARI URBÀ 3,78
Capítol 01.06 JARDINERIA 7,85
Capítol 01.07 XARXA DE REG 5,34
Capítol 01.10 SEGURETAT I SALUT 2,44
Capítol 01.11 GESTIÓ DE RESIDUS 8,15

01 Pressupost  1.520Obra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost 1.520 100,00

100,00

EUR
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6. Pressupost pel coneixement de l’administració 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

221.785,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

28.832,0513 % Despeses generals SOBRE 221.785,00..................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 221.785,00....................................................................................... 13.307,10

Subtotal 263.924,15

21 % IVA SOBRE 263.924,15............................................................................................................ 55.424,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 319.348,22€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS DINOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS )

Gemma Reguart Querol
Arquitecta

Dimarts, 17 de gener de 2017             
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