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1. MEMÒRIA 
 
1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.1. Antecedents 
 
- En data del maig del 1994, es procediex a executar el projecte de la Plaça de Catalunya 
- En data de 7 de gener del 2010, s'aprova pel Ple de l'ajuntament, el Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible, el full de ruta adoptat amb la signatura del "Pacte d'alcaldes/esses" de l'any 2009, que recull 
les actuacions en estalvi i eficiència energètica que permetran al municipi de Figueres assolir els objectius 
comunitaris energètics i ambientals pel 2020. 
- En data de 13 de desembre del 2010, s'aprova per junta de govern local el Pla Director d'enllumenat de 
Figueres, que respon a l'aplicació de totes les normatives en eficiència, seguretat i contaminació 
lluminosa d'instal·lacions d'enllumenat exterior. 
- En data de març de 2012, s'aprova el Pla d'Estalvi Energètic Municipal, amb l'objectiu principal de 
racionalitzar el consum d'energia per tal d'aconseguir un estalvi de la despesa sense la disminució dels 
nivells de seguretat ni confort dels ciutadans de Figueres. 
- Amb l’entrada en vigor del Reglament  (CE) 245/2009 de 18 de març de 2009, es va donar un termini de 3 anys per 
autoritzar l’ús per  l’enllumenat públic les làmpades de vapor de mercuri i els seus equips d’encesa, pel que a partir 
d’aquella la data els fabricants varen abandonar la producció. 
En els últims anys, s’ha pogut fer reposició de les làmpades d’aquest tipus per manteniment  esgotant els estocs 
dels magatzems, però actualment ja no es troba aquest material.  Malgrat en els últims exercicis s’han fet 
operacions de substitució dels equips mes potents d’aquesta tecnologia, encara en resten un nombre elevat per 
substituir 
- Les lluminàries existents en el perímetre de la Plaça Catalunya (carrers Rutlla i Castelló) està formada per 
columnes de 3,5 m. i làmpada de vapor de mercuri. 
- Que el manteniment preventiu de les instal·lacions correspon a la empresa FISERSA ECOSERVEIS S.A. Dins del 
seu pla de gestió només es contempla la substitució de determinats elements elèctrics (reactàncies i làmpades) des 
de un punt de vista de manteniment, però mai per una substitució massiva d'elements, com es el cas. Atès que no 
es tracta d’una operació compresa dins de les obligacions del manteniment de l’empresa concessionària Fisersa 
Ecoserveis, SA, però si que requereix de forma imprescindible la seva col·laboració i coordinació atès que forma 
part del contracte de manteniment de les instal·lacions (risc elèctric), cal establir una fórmula per poder efectuar els 
treballs sense que representi una facturació complementària 
 

1.1.2. Objecte de la memòria valorada 
 
L'objecte d'aquesta memòria valorada es el de la substitució de la lluminària de vapor de mercuri (obsoleta i fora de 
normativa) i les respectives columnes de suport del carrer Castelló que envolten la Plaça de Catalunya i la Plaça 
Doctor Ernest Vila per una nova mes eficient energèticament i que proporcioni els nivells i les uniformitats 
necessaries per al tipus d'indret a que ens referim, ja que actualment existeix una clara falta de llum al carrer, havent 
fins i tot zones on la visibilitat es molt reduïda. Per tant es tracta d'una obra de conservació i manteniment a la via 
pública. 
 

1.1.3. Àmbits  d´actuació 
 
La memòria valorada preveu l´actuació en els següents emplaçaments dins de la Plaça de Catalunya de Figueres 
 

Emplaçament Punts de llum existents 
  
Carrer Castelló (Entre el Carrer Nou i el Carrer d'en Blanch) 4 
Carrer Castelló (Entre el Carrer Blanch i la Plaça del Gra) 15 

 
 

1.1.4. Estat actual. Planejament 
 
Dins del marc del Pla General de Figueres, l’àmbit d'aquesta memòria és qualificat com a sistema viari. 
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1.1.5. Reportatge fotogràfic 
 
La motivació d'aquest projecte es la clara insuficiència de llum detectada a tota la plaça. Es pot observar en les 
instantànies següents 
 

 
 
Contrast dia - nit del Carrer Castelló entre el Carrer d'en Blanch i la Plaça del Gra 
 
 

 
 
Contrast dia - nit del Carrer Castelló entre el Carrer Nou i el carrer d'en Blanch 
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1.1.6. Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació 
 
No es preveu afectar cap xarxa ni portar a terme cap actuació 
 

1.1.7. Descripció i justificació de la proposta 
 
L'actuació consisteix en la substitució de les 14 columnes de llum existents i les seves lluminàries per 14 columnes 
noves mes la col·locació de 5 columnes mes que ja tenen la escomesa prevista i que no cal a priori fer cap 
cimentació. Les columnes seran de tipus troncocòniques galavanitzades de color negre de 5 metres.  S'aprofita tota 
la instal.lació dels conductors elèctrics existents. 
 
Procediment constructiu: 
 

 Obertura de la rasa 
 
En primer lloc s'obrirà una rasa en banda tal i com mostra la figura següent realitzada tallant amb disc 
 

     
 
Aquesta obertura cobreix aproximadament entre 80cm i un metre de la part de paviment d'àrid rodat vist. S'opta per 
aquesta solució per temes estètics, ja que quan es reposi la rasa es veurà d'un color diferent i d'aquesta manera es 
pot dissimular elegantment que s'ha realitzat la substitució. 
 
S'ha de comprobar si les característiques tècniques de la sabata existent son adequades per a la futura columna. 
S'adjunten característiques tècniques necessàries per a una columna de 5m. 
 

 Desmuntatge columna existent 
 
En aquests moments existeixen 14 lluminàries de tipus UNIVERSAL1 i làmpada de descàrrega de vapor de mercuri 
de 125w i una lluminària mes de columna de 8 metres d'alçada també de 125 W. 
 

 Col·locació nova columna i nova lluminària 
 
Es col·locarán 19 lluminàries de led, amb una potència de de 70W i 3000ºK de temperatura de color cadascuna 
(segons la configuració) (1330 w de potència total instal·lada) amb columna de 5m metres d'alçada de tipus 
TRONCOCÒNIC d'acer galvanitzat negre, d'una sola peça d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat per immersió en 
calent. L'anclatge a la sabata es realitzará amb quatre perns de M18x500 mm a 200x200 mm entre centres. El 
diámetre que quedará en punta será de 60 mm per a l'anclatje de les lluminàries. La unió amb a la placa base es 
realitza mitjançant un anell de reforç i 4 carteles. 
 
La col·locació en connexió amb la sabata es realitzarà amb tac químic sempre i quan la sabata tingui les dimensions 
esperades de 50x50x80cm, en cas contrari es realitzarà un piconatge de la sabata existent per demolir-la i posterior 
retirada de runa i posteriorment es formigonarà una nova sabata. S'aprofitarà el cablejat elèctric existent i es 
procedirà a la substitució de la columna. 
 
 

                         
1 S'adjunta fitxa tècnica a l'apartat d'annexes d'aquest projecte 
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 Reposició de la rasa (a càrrec de la brigada de l'Ajuntament) 
 
Es reposarà la rasa col·locant una junta elastòmera en forma de T invertida a ambdós costats i s'omple amb formigó 
amb àrid de 12 cm fins a la cota de carrer. Finalment es volca un àcid en superfície per retraure el formigó on, 
després de reposar 24 hores es neteja deixant l'àrid vist. 
 

 Subministre i col·locació del Quadre Q121 
 
L'esquema del quadre així com l'unifilar es troben a l'annex 2. 
 

1.1.8. Planning de treball. Termini d´execució 
 

 
 
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 5 setmanes a comptar des de l’acta de replanteig. 
 

1.1.9. Import del pressupost i partida pressupostaria 
 
El pressupost d'execució material puja a 30.097,13 €. 
 
El pressupost per contracte puja a 43.336,86 € (QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 
 
La partida del pressupost 2019 per aquesta obra es la següent: 19.502.16500.21300 "Senyalització, conservació i 
muntatges de punts de llum". 
 

1.1.10. Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus 
 
No cal exigir classificació del contractista ja que l´import de les obres és inferior a 350.000 euros. El promotor de les 
obres serà el propi Ajuntament. El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 

1.1.11. Equip redactor 
 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres amb la intervenció de les 
següents persones d’acord amb les seves especialitats. 
 
Martí Pou i Molinet, Cap de Servei d'Enginyeria i Medi Ambient 
Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
 
 
 
Figueres, a 1 de febrer de 2019 
 
Martí Pou i Molinet, cap de l'Àrea de Medi Ambient                                                   Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

Substitució de punts de llums existents.

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 06.02.2019
Proyecto elaborado por: ABR-ECOSERVEIS
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO-PL.VILA-830 / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 
DX50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82
Lámpara: 1 x LED94-4S/830 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 DX50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82

Quebec LED: marcando la pauta de la iluminación en exteriores Quebec 
LED es una luminaria elegante diseñada para iluminar calles residenciales y 
caminos, zonas peatonales, parques y otros espacios urbanos. Incorpora un 
LED engine de alta eficiencia energética con óptica de alto rendimiento, 
conservando al mismo tiempo el carácter de la luminaria Quebec original. 
Todos estos factores conjuntamente hacen de Quebec LED una solución 
versátil que puede satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

VORERA CONTRARIA (Anchura: 4.000 m) 

CALÇADA (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 

VORERA PL VILA (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 DX50
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 553 cd/klm
con 80°: 61 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 10.000 m

Altura de montaje (1): 5.235 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Lista de luminarias

PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 
DX50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82
Lámpara: 1 x LED94-4S/830 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:121

Lista del recuadro de evaluación

1 CALÇADA

Longitud: 10.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: CALÇADA.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.66 0.66 0.85 2 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 VORERA PL VILA

Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA PL VILA.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 19.66 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 VORERA CONTRARIA

Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA CONTRARIA.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 25.17 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / CALÇADA / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:121

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: CALÇADA.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.66 0.66 0.85 2 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.66 0.68 0.85 2

2 Observador 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.74 0.66 0.88 2
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / CALÇADA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 30 46 0.812 0.647
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / CALÇADA / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 30 46 0.812 0.647
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / CALÇADA / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.66 0.68 0.85 2

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / CALÇADA / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.74 0.66 0.88 2

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA PL VILA / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:121

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA PL VILA.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 19.66 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA PL VILA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 11 31 0.572 0.366
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA PL VILA / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 11 31 0.572 0.366
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA CONTRARIA / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:121

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA CONTRARIA.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 25.17 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA CONTRARIA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 22 27 0.893 0.819
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TRAM CASTELLO-PL.VILA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. VILA / VORERA CONTRARIA / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 22 27 0.893 0.819
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

Substitució de punts de llums existents.

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 06.02.2019
Proyecto elaborado por: ABR-ECOSERVEIS
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830 / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 
DX50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82
Lámpara: 1 x LED94-4S/830 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 DX50 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82

Quebec LED: marcando la pauta de la iluminación en exteriores Quebec 
LED es una luminaria elegante diseñada para iluminar calles residenciales y 
caminos, zonas peatonales, parques y otros espacios urbanos. Incorpora un 
LED engine de alta eficiencia energética con óptica de alto rendimiento, 
conservando al mismo tiempo el carácter de la luminaria Quebec original. 
Todos estos factores conjuntamente hacen de Quebec LED una solución 
versátil que puede satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

VORERA CONTRARIA (Anchura: 3.000 m) 

CALÇADA (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

VORERA PL CATALUNYA (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 DX50
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 553 cd/klm
con 80°: 61 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 8.000 m

Altura de montaje (1): 5.235 m

Altura del punto de luz: 5.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Lista de luminarias

PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED94-4S/830 
DX50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7708 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9400 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  63  96  100  82
Lámpara: 1 x LED94-4S/830 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:107

Lista del recuadro de evaluación

1 CALÇADA

Longitud: 8.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: CALÇADA.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.08 0.68 0.90 2 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 VORERA PL CATALUNYA

Longitud: 8.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA PL CATALUNYA.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 26.15 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 VORERA CONTRARIA

Longitud: 8.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA CONTRARIA.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 32.63 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / CALÇADA / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:107

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: CALÇADA.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 2.08 0.68 0.90 2 0.63
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 2.08 0.69 0.93 2

2 Observador 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 2.17 0.68 0.90 2
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / CALÇADA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

46 38 55 0.824 0.684
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / CALÇADA / Gama de grises (E)

Escala 1 : 101

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

46 38 55 0.824 0.684
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / CALÇADA / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 101

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 2.08 0.69 0.93 2

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / CALÇADA / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 101

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 2.17 0.68 0.90 2

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA PL CATALUNYA / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:107

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA PL CATALUNYA.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 26.15 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA PL CATALUNYA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 18 36 0.693 0.506
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA PL CATALUNYA / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 18 36 0.693 0.506
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA CONTRARIA / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:107

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: VORERA CONTRARIA.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 32.63 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA CONTRARIA / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 31 35 0.943 0.880
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TRAM CASTELLO-PL.CATALUNYA-830

06.02.2019

FISERSA ECOSERVEIS, SA Proyecto elaborado por ABR-ECOSERVEIS
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAM CASTELLO - PL. CATALUNYA / VORERA CONTRARIA / Gama de grises (E)

Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 31 35 0.943 0.880
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2.2 CAIGUDES DE TENSIÓ 
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Caigudes Castelló amb connexió 

Linia 1 Quadre Castelló

TRAM POTENCIA POTENCIA TENSIO INTENSITAT SECCIO LONGITUD C. de T. %C de T.
wats Càlcul (wats) volts ampers mm2 m volts

Q121-C9 630 630 400 1,07 6 8 0,04 0,01%
C9-C8 560 560 400 0,95 6 8 0,03 0,02%
C8-C7 490 490 400 0,83 6 8 0,03 0,03%
C7-C6 420 420 400 0,71 6 8 0,03 0,03%
C6-C5 350 350 400 0,60 6 8 0,02 0,04%
C5-C4 280 280 400 0,48 6 8 0,02 0,04%
C4-C3 210 210 400 0,36 6 8 0,01 0,04%
C3-C2 140 140 400 0,24 6 8 0,01 0,05%
C2-C1 70 70 400 0,12 6 8 0,00 0,05%

Linia 2 Quadre Castelló

TRAM POTENCIA POTENCIA TENSIO INTENSITAT SECCIO LONGITUD C. de T. %C de T.
wats Càlcul (wats) volts ampers mm2 m volts

Q121-C10 700 700 400 1,19 6 8 0,07 0,02%
C10-C11 630 630 400 1,07 6 8 0,07 0,03%
C11-C12 560 560 400 0,95 6 8 0,06 0,05%
C12-C13 490 490 400 0,83 6 8 0,05 0,06%
C13-C14 420 420 400 0,71 6 8 0,04 0,07%
C14-C15 350 350 400 0,60 6 8 0,04 0,08%
C15-C16 280 280 400 0,48 6 30 0,11 0,11%
C16-C17 210 210 400 0,36 6 10 0,03 0,12%
C17-C18 140 140 400 0,24 6 10 0,02 0,12%
C18-C19 70 70 400 0,12 6 10 0,01 0,12%
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3. SEGURETAT I SALUT 
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3.3 Plec de condicions particular part II 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 MEMÒRIA 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



MEMÒRIA 
 
.-Índex 
 
1.-Antecedents 
2.-Peticionari 
3.-Objecte de l’estudi 
4.-Descripció de les obres 
5.-Unitats d’obra 
6.-Instal·lacions provisionals 
7.-Detecció, anàlisi i avaluació inicial de riscos 
8.-Proteccions col·lectives 
9.-Proteccions individuals 
10.-Senyalització de riscos 
11.-Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
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1.-Antecedents 
 
Resultant del tot necessària la redacció d’una memòria valorada per les obres incloses en el document 
anomenat MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE COLUMNES I LLUMINÀRIES AL 
CARRER CASTELLÓ de FIGUERES, en el tram comprès entre el carrer Nou i la Plaça del Gra, és 
d’obligat compliment la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que el complementi amb plena 
integració en la mateixa, segons el Reial Decret 1627/1997, de 24/10. S’hi ha d’analitzar i resoldre els 
problemes que es puguin plantejar en temes de seguretat i salut laboral, de manera tècnica i eficaç. 
 
 
2.-Peticionari 
 
Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal de l’Ajuntament de Figueres, rep l’encàrrec de redacció de 
l’estudi bàsic de Seguretat i Salut pertanyent a la MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
COLUMNES I LLUMINARIES AL CARRER CASTELLÓ de FIGUERES . 
 
3.-Objecte de l’estudi 
 
D’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les 
disposicions posteriors és del tot necessari establir unes condicions mínimes de seguretat en el treball 
del sector de la construcció. Per aquest motiu es redacta aquest estudi, on es tracta d’analitzar el procés 
constructiu de l’obra concreta i específica que correspon, seqüències de treball i els riscos que porten 
inherents. Més endavant s’analitzaran quins d’aquests riscos es poden eliminar, quins no es poden 
eliminar però sí que es poden adoptar mesures preventives i proteccions tècniques adequades, tendents 
a reduir o fins i tot anul·lar aquests riscos.  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte la prevenció de riscos 
d’accident, malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar social dels 
treballadors mentre duri l’obra. 
 
A més, en redactar aquest estudi es confia en poder evitar els possibles accidents de persones que, 
endinsant-se a l’obra, siguin alienes a la mateixa. Així també, es pretenen evitar els “accidents blancs” o 
sense víctimes, per llur gran trascendència en el funcionament normal de l’obra, en crear situacions 
d’aturada o d’estrés a les persones. 
 
Per tot això es fa necessari considerar els punts següents: 
 
-Conèixer a fons el que es preten construir, definint a ser possible, conjuntament amb l’autor de la 
memòria valorada, tecnologies, processos i fases del mateix. 
-Analitzar totes les unitats d’obra en funció dels seus factors formal i d’ubicació, de manera coherent amb 
tecnologia i mètodes viables de construcció a posar en pràctica. 
-Definir tots els riscos. 
-Dissenyar línies preventives a dur a terme, durant tot el procés constructiu. 
-Fer divulgació de la prevenció adoptada per l’obra en aquest estudi Bàsic de Seguretat i Salut, a través 
del Pla de Seguretat i Salut que amb aquesta base ha d’elaborar el Contractista adjudicatari de l’obra. 
Aquesta divulgació s’ha de fer de manera que animi els treballadors a dur-la a la pràctica col·laborant al 
màxim. Per això cal que arribi a tots els treballadors: de plantilla, subcontractats, autònoms, etc. 
-Crear un ambient de salut laboral a l’obra, la qual cosa contribuirà a prevenir malalties professionals. 
-Definir les actuacions a seguir cas que tot i les mesures es produeixi l’accident, de manera que 
l’assistència a l’accidentat sigui la correcta i d’aplicació immediata. 
-Dissenyar una línia formativa adreçada al personal. 
-Fer arribar la prevenció de riscos, gràcies a la seva avaluació econòmica, a cada empresa o autònom 
que treballi a l’obra, de manera que tothom en tingui coneixement. 
-Dissenyar la metodologia necessària per tal de poder fer en les degudes condicions de seguretat i salut 
tasques de reparació, manteniment i conservació. 
 
Val a dir que tot i el que en aquest estudi es pugui observar i intentar fer acomplir, es confia que si algun 
punt quedés sense preveure, fos el Contractista qui, en redactar el Pla de Seguretat i Salut, detectés i 
presentés com resoldre’l. Tot sempre partint de les dades que el projecte ofereix. 
 
També es preten que el Pla de Seguretat i Salut encaixi tant tècnicament com econòmicament dintre les 
previsions de l’obra. 
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Correspondrà al Contractista aconseguir que el procés productiu sigui segur. En resum, es tracta 
d’executar l’obra sense accidents laborals ni malalties professionals. 
 
 
4.-Descripció de les obres 
 
Les obres es desenvoluparan seguint les indicacions dels documents de la Memòria Valorada al lloc pel 
qual s’han previst. La situació concreta de l’obra és: 
 
Carrer Castelló comprès entre el carrer Nou i la Plaça del Gra de FIGUERES (l’Alt Empordà) 
 
- La climatologia del lloc on es fa l’obra és del tipus mediterrani. 
 
- Trànsit rodat i accés a les obres: el volum és, en aquest cas, d'uns 280 vehicles l'hora (Trànsit MIG) i 
l’accés a les obres es fa pel propi Carrer Castelló. 
 
-Estudi geotècnic: no és necessari per executar aquest tipus d’obra. 
 
-Interferències amb serveis afectats que poden crear riscos laborals per l’execució de tasques de l’obra: 
 -Accessos rodats a l’obra  circulació de vehicles 
 -Circulació de vianants 
 
-Activitats de treballs previstos a l’obra: 

- Obertura i reposició de rasa 
- Excavació fonaments columnes enllumenat 
- Instal.lació de columnes enllumenat i lluminaries 
- Pavimentat d’acabat 

 
-Oficis que intervenen a l’obra susceptibles de prevenció de riscos laborals: 
 -Paleteria 
 -Electricista 
  
-Maquinària prevista per a la realització de l’obra, éssent generalment propietat del Contractista 
adjudicatari la maquinària fixa. 
 -Camió grua 
 -Compressor 
 - Retroexcavadora 
   
 
5.-Unitats d’obra que interessen a la prevenció de riscos laborals 
 
5.1.-Pla d’execució d’obra 
 
El promotor de l’obra ha manifestat executar la totalitat de les obres de forma continuada. 
  
5.2.-Procès Constructiu 
 
 Documentació Prèvia 
 

- Memòria Valorada 
  - Amidaments 
 
 Coneixements Previs Indirectes 
 
-Emplaçament i situació: Carrer Castelló FIGUERES 
-Dimensions de l’obra: les contemplades al plànol 
-Destinació final: substitució de columnes i lluminaries 
-Existència o no d’edificis: les edificacions existents 
-Infrastructures urbanístiques: 
  - no cal disposar de presa d’aigua 
  - no cal disposar de presa de corrent elèctric (es farà ús de grups autònoms) 
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  - es disposa de servei de telefonia mòbil 
- s’hi té accés directe des de la via pública  

 
 Estudis Previs Directes 
 
- Condicions de la llicència d’obres: no hi ha d’haver cap condició específica que signifiqui algun motiu 
per no poder executar l’obra. 
   
Fases del Procès Constructiu 
 
 Treballs Previs   
 
- Provisional d’obres: No caldrà contractar cap provisional. 
- Escomesa d’aigua: No cal 
- Escomesa de llum: No cal 
Muntatge d’instal·lacions fixes d’obra: No cal cap mena d’instal·lació fixa  
 
 Moviment de Terres 
 
Existeix un petit moviment de terres superficial d'escàs volum. Això significa que hi haurà transport cap a 
abocador controlat d'aquestes runes generades. 
 
 Acabats 
 
Paviment d'àrid rodat vist. 
 
6.-Instal·lacions provisionals 
 
Atenent les característiques de les obres no calen instal·lacions provisionals (es pot tancar l’espai de 
treball sempre que es vulgui, la qual cosa permet disposar d’un lloc on deixar estris i materials sense 
problema). 
 
Hi ha activitats diàries que exigeixen una certa intimitat o mode de relació amb altres persones. Aquest 
fet condicionaria el disseny d’aquestes instal·lacions provisionals, seguint uns criteris bàsics: 
 
-Aplicar a les instal·lacions la legislació vigent, amb millores si es pot. 
-Tractar per igual a tots a nivell de qualitat i comfort. 
-Resoldre ordenadament les circulacions dins les instal·lacions, evitant al màxim les interferències. 
-Organitzar de manera segura l’ingrés, estada i sortida a l’obra. 
-No cal disposar de vestidors 
-Com a espais higiènics també s’usaran els de bar proper 
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7.-Anàlisi i Avaluació inicial de Riscos 
 
L’anàlisi i avaluació inicial de riscos d’aquesta obra es troba tot seguit, classificant els riscos per les 
activitats de l’obra. 
 

ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS 
Activitat: Camió grua Lloc d’avaluació: sobre plànols 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecci
ó 

Conseqüèncie
s 

Estimació del risc 

B M A c i L D E T To M I In 
Atropellament de persones per maniobres marxa 
enrera, manca de senyalista, poc espai. 

X      X   X    

Contacte amb l’energia elèctrica. X      X   X    
Bolc del camió grua per superació d’obstacles del 
terreny, errors de planificació,... 

X      X   X    

Atrapaments per maniobres de càrrega i descàrrega. X      X   X    
Cops per objectes en maniobres de càrrega i 
descàrrega. 

 X     X    X   

Caigudes en pujar o baixar de la zona de 
comandaments per llocs no previstos. 

 X     X    X   

Despreniment de la càrrega per mala subjecció. X       X   X   
Cops per la càrrega a paraments verticals o 
horitzontals durant les maniobres de servei. 

X      X   X    

Soroll.  X   X X   X     
Risc d’accident per estacionament en via urbana. X   X   X    X   
              
              
              
              
              

Llegenda de les abreviatures 
Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B Baixa c Col·lectiva L Danys Lleugers T Risc trivial I Risc important 
M Mitja i Individual D Dany considerable To Risc tolerable In Risc intolerable 

 
ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS 
Activitat: Compressor Lloc d’avaluació: sobre plànols 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecci
ó 

Conseqüèncie
s 

Estimació del risc 

B M A c i L D E T To M I In 
-Riscos del transport intern:              
Bolc, per circular per pendents superiors a les 
permeses. 

X      X   X    

Atrapament de persones (manteniment). X    X  X   X    
Despreniment i caiguda durant el transport en 
suspensió. 

X       X    X  

Sobreesforços (empenta humana). X     X   X     
-Riscos del compressor en servei:              
Soroll (models que no compleixen les normes de la 
UE o per utilitzar-los amb la carcassa oberta). 

 X    X   X     

Trencament de le mànega de pressió (efecte fuet, 
manca de manteniment, abús d’utilització, tenir-la a 
llocs subjectes a abrassions o passos de vehicles). 

X      X   X    

Emanació de gasos tòxics per escapament del motor.  X     X    X   
Atrapament durant operacions de manteniment. X    X  X   X    
Risc catastròfic per  utilització del braç com a grua. X      X      X 
Bolc de la màquina per estació en pendents superiors 
a les admeses pel fabricant, blandons, intent de 
superar obstacles. 

X      X   X    

Caigua des del vehicle de subministre durant 
maniobres de càrrega. 

X      X    X   

              
              

Llegenda de les abreviatures 
Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B Baixa c Col·lectiva L Danys Lleugers T Risc trivial I Risc important 
M Mitja i Individual D Dany considerable To Risc tolerable In Risc intolerable 
A Alta   E Dany molt important M Risc moderat   
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ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS 
Activitat: Radial Lloc d’avaluació: sobre plànols 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecci
ó 

Conseqüèncie
s 

Estimació del risc 

B M A c i L D E T To M I In 
              
Talls  X  X    X    X  
Cops en manipular-la X     X    X    
Despreniment i caiguda durant el transport en 
suspensió. 

X       X    X  

Despreniment i expulsió de partícules en tallar  X   X  X   X    
Despreniment de pols en tallar   X  X X    X    
Electrocució X   X  X    X    
              
              
              
              
              
              
              
              

Llegenda de les abreviatures 
Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B Baixa c Col·lectiva L Danys Lleugers T Risc trivial I Risc important 
M Mitja i Individual D Dany considerable To Risc tolerable In Risc intolerable 
A Alta   E Dany molt important M Risc moderat   

 
 
 

ANÀLISI i AVALUACIÓ 
INICIAL de RISCOS 
Activitat: Formigonera Lloc d’avaluació: sobre plànols 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecci
ó 

Conseqüèncie
s 

Estimació del risc 

B M A c i L D E T To M I In 
Pols en omplir-la  X   X X    X    
Cops en manipular-la o desplaçar-la  X    X    X    
Bolc X      X   X    
Electrocució X   X  X    X    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Llegenda de les abreviatures 
Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B Baixa c Col·lectiva L Danys Lleugers T Risc trivial I Risc important 
M Mitja i Individual D Dany considerable To Risc tolerable In Risc intolerable 
A Alta   E Dany molt important M Risc moderat   
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ANÀLISI i AVALUACIÓ INICIAL de RISCOS 
Activitat: Camió cuba formigonera Lloc d’avaluació: sobre plànols 

Nom del perill identificat Probabilitat Protecci
ó 

Conseqüèncie
s 

Estimació del risc 

B M A c i L D E T To M I In 
Atropellament de persones per maniobres marxa 
enrera, 
manca de visibilitat, espai complicat, manca 
d’indicacions de senyalista. 

 X     X    X   

Col·lisió amb altres màquines en moviment. X      X   X    
Bolc del camió per terreny irregular, fangós, pas 
proper a rases. 

X      X   X    

Caiguda de persones des del camió (pujar o baixar 
per llocs no previstos). 

 X     X    X   

Cop en utilitzar les canaletes.  X     X    X   
Caiguda d’objectes damunt del conductor durant les 
operacions de buidat i neteja (riscos per treballs en 
proximitat). 

X       X   X   

Cops pel cubilot del formigó durant les maniobres de 
servei. 

 X     X    X   

Atrapaments durant el desplegat, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X     X    X   

Risc d’accidents per estacionament en vies urbanes.  X      X   X   
              
              
              
              
              
              

Llegenda de les abreviatures 
Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B Baixa c Col·lectiva L Danys Lleugers T Risc trivial I Risc important 
M Mitja i Individual D Dany considerable To Risc tolerable In Risc intolerable 
A Alta   E Dany molt important M Risc moderat   
          

 
8.-Proteccions col·lectives 
 
 Tancament perimetral de l’àmbit d’actuació de l’obra 
 Corda, cables, etc, de secció segons les càrregues a elevar i moure 
 Senyals acústiques dels camions formigonera, camions, camions grua, etc, en maniobrar 
 Protecció de la serra circular 
 
9.-Proteccions individuals 
 
Alguns dels riscos, a poder ser la majoria, s’han de resoldre amb les proteccions col·lectives. Tot i això 
cal preveures unes proteccions individuals a utilitzar: 
 
-Botes aïllants de l’electricitat 
-Botes de goma o material sintètic – impermeables 
-Cascs de seguretat classe N 
-Guant de pell i loneta 
-Mascareta de paper filtre contra la pols 
-Roba de treball (de cotó) 
-Protectors per l’oïda 
 
10.-Senyalització dels riscos 
 
-Senyalització interior de l’obra: 
 
 Ús obligatori del casc 
 No passar ningú aliè a l’obra 
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11.-Prevenció d’assistència en cas d’accident laboral 
 
 Primers Auxilis 
Tot i que l’objectiu d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és evitar els accidents laborals, no es pot 
oblidar que hi ha causes de difícil controlar que no els permeten evitar del tot. Per això cal preveure 
l’existència de primers auxilis per poder atendre els possibles accidentats: 
 
-Farmaciola equipada 
-Medicina preventiva 
-Evacuació d’accidentats: Es farà mitjançant vehicles propis de l’empresa (en petites lesions) o 
mitjançant ambulàncies contractades. Els centres assitencials més propers són: 
 
Hospital de Figueres 
Ronda Rector Arolas, s/n 
FIGUERES  
Telèfon: 972.50.14.00 
 
Clínica Santa Creu – La Previsión Popular, SA 
C/ Pere III, 37 
FIGUERES 
Telèfon: 972.50.36.50 
 
CAP Alt Empordà – Ambulatori 
C/ Tramuntana, s/n 
FIGUERES 
Telèfon: 972.51.13.08 
 
Creu Roja 
C/ Albert Cotó, 1 
FIGUERES 
Telèfon: 972.50.56.01 
 
Mossos d’Esquadra 
C/ Ter, s/n 
FIGUERES 
Telèfon: 972.67.50.89 - 088 
 
Bombers 
Telèfon: 085 
 
12.-Perills més probables, mesures preventives, proteccions col·lectives i proteccions individuals 
 
12.1.-PALETERIA 
 
 Perills més probables 
 
-Atropellaments 
-Bolcs o desplaçaments de màquines 
-Caigudes d’altura 
-Caigudes al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes d’altura o al mateix nivell 
-Cops amb objectes o utillatges de treball 
-Projeccions als ulls 
-Higiènics 
-Atrapaments entre objectes i aixafament 
 
 Mesures preventives en l’organització del treball 
 
-Maquinària en bon estat de funcionament 
-Dictar normes de comportament del personal segons els diferents treballs 
-Ordre en l’emmagatzemament dels materials 
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 Proteccions col·lectives 
 
-Tancament perimetral de la zona de treball com a protecció del personal de l’obra i de tercers 
-Bastides correctament muntades i ancorades o assentades al sòl 
 
 Proteccions individuals 
 
-Casc homologat 
-Botes de seguretat amb puntera metàl·lica i antilliscants 
-Proteccions oculars antipartícules 
-Guants 
-Mascareta antipols 
 
 
 
 
Martí Pou i Molinet, cap de l'Àrea de Medi Ambient                                                   Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Febrer de 2019- 
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3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PART I 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi bàsic s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als 
riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic 
de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part 
del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per 
part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions públiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi 
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi 
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció 
previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de 
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva 
valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf 
de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstància, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
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El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intervintents en l'obra. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
 
 
 
 
 
 
Martí Pou i Molinet, cap de l'Àrea de Medi Ambient                                                   Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Febrer de 2019- 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART II 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, EINES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 

1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 

de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, 

ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de 

Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de 

Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 

de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 

B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 

1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES 
DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. 
de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de 
Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS 
EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 

1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
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 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre 
de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 
d'Octubre de 1.973. 

 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 

1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 
21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol 
de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 
1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 
8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 
16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 

485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
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Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
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VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martí Pou i Molinet, cap de l'Àrea de Medi Ambient                                                   Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Febrer de 2019- 
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ÍNDEX - PLEC DE CONDICIONS 
 
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 
 
1.1.-Objecte del Plec General 
1.2.-Documentació del Contracte d’obra 
1.3.-Funcions de l’Arquitecte Tècnic 
1.4.-Funcions del Constructor 
1.5.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
1.6.-Recepció de les obres 
 
 
Capítol 2.-CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
2.1.-Principi General 
2.2.-Fiances 
2.3.-Execució de Treballs amb càrrec a la fiança 
2.4.-De la Devolució de la Fiança 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 
 
1.1.-Objecte del Plec General 
 
La finalitat d’aquest Plec és , tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar les intervencions que 
corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, el Contractista o Constructor de l’obra, 
els tècnics i encarregats, a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions en 
ordre a l’acompliment del contracte de l’obra. 
 
 
1.2.-Documentació del Contracte d’obra 
 
Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit: 
 
-Les condicions fixades en el propi contracte (document). 
-El Plec de Condicions particulars. 
-El present Plec de Condicions. 
-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de l’obra. 
 
A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les acotacions prevalen 
sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper. 
 
 
1.3.-Funcions del Tècnic Director 
 
-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin. 
-Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les instruccions precises per la 
correcta solució arquitectònica. 
-Coordinar la intervenció a l’obra d’altres tècnics. 
-Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de la 
recepció. 
-Preparar la documentació final d’obra i expedir i subscriure el certificat final de la mateixa. 
-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les obres. 
-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra i aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut per la seva aplicació. 
-Fer el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament amb Tècnic i 
Constructor. 
-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut laboral, 
controlant la seva correcta execució. 
-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les 
freqüències de mostreig programades al pla de control , així com efectuar totes les comprovacions 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord al projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n’informarà al constructor qui haurà d’adoptar les mesures correctores que se li indiquin o cregui 
convenients, donant sempre compte a l’arquitecte. 
-Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l’obra. 
 
 
1.4.-Funcions del Constructor 
 
-Organitzar els treballs de construcció. 
-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i disposar l’execució de mesures 
preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de la normativa vigent. 
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-Subscriure juntament l’Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig. 
-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la 
bona construcció. Així porta el manament de tot el personal que intervingui a l’obra i coordina les 
intervencions de subcontractats. 
-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin. 
-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de l’obra. 
-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per l’acompliment de la 
comesa. 
-Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
1.5.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Pla de Seguretat i Salut 
El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’Arquitecte Tècnic (AT) de 
la DF (Direcció Facultativa). 
 
Oficina a l’obra 
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina on hi haurà una taula o taulell on es puguin estendre i 
consultar els plànols. A disposició de la DF sempre hi haurà: 
-El projecte executiu, amb inclusió dels complements redactats per la DF. 
-La Llicència d’obres. 
-El Llibre d’ordres. 
-El Pla de Seguretat i Salut. 
-El Llibre d’incidències. 
-Els Reglaments de Seguretat i Salut Laboral. 
-La documentació de les assegurances contractades. 
 
Representació del Contractista 
El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega l’obra, dotant-lo de les facultats de 
representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la contracta. 
 
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’obra posant-se a disposició de la DF. 
 
Treballs no Estipulats 
El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de l’obra. La DF podrà exigir la 
modificació i/o millora. 
 
Replanteig 
Les obres s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències principals que es 
mantindran com a base de posteriors replantetjos parcials. Aquests treballs a càrrec del Contractista. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, prepararà una acta de 
replanteig. 
 
Inici de les obres i ritme d’execució dels treballs 
El Constructor iniciarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-
les de manera que s’acompleixin els terminis establerts en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de l’inici dels treballs almenys 
amb tres dies d’anticipació. 
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Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major 
Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no s’interrompran els treballs, 
mentre es formula o retoca el projecte. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF disposi amb caràcter 
d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo en pressupost adicional, abonat directament, 
o segons s’acordi. 
 
Pròrroga per causa de Força Major 
Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués iniciar les obres, 
o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de termini, se li otorgarà una pròrroga, previ 
informe favorable de l’Arquitecte. Sempre per escrit. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, al·legant com a causa la 
manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que havent-los demanat per escrit no se li 
haguéssin facilitat. 
 
Obres Ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults uns vegada acabada l’obra, s’aixecaran 
plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s’estendran per 
triplicat, liurant-ne un a l’Arquitecte, un altre a l’Arquitecte Tècnic i un tercer, al Contractista, signats tots 
pels tres. 
 
Treballs Defectuosos 
El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà tots els treballs 
contractats. 
 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i de les faltes i 
defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient qualitat dels materials o aparells. 
 
Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja sigui mentre 
durin les obres, ja sigui amb les tasques acabades, i abans de la recepció definitiva, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, a càrrec de la 
constructora. 
 
Vicis Amagats 
Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les unitats d’obra 
executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assatjos, destructius o no, que consideri 
necessaris, donant compte a l’Arquitecte Tècnic. 
 
Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari aniran a càrrec de la 
Propietat. 
 
Materials no utilitzables 
El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc adequat, 
enderrocaments, etc., que no siguin útils a l’obra. 
 
Es retiraran duent-los a un abocador controlat. 
 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la DF, però acordant 
prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels materials i les despeses dels seu transport- 
 
Despeses de Proves i Assatjos 
Seran a càrrec de la contracta. 
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Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a 
càrrec de la contracta. 
 
Neteja de les obres 
El Constructor mantindrà netes les obres i els voltants, tant de runes com de materials sobrants, fent 
desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots 
els treballs necessaris per tal que l’obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 
 
 
1.7.-Recepció de les obres 
 
Recepcions Provisionals 
Trenta dies abans d’acabar les obres, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat la proximitat de 
l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció provisional, que es farà amb la intervenció de 
Propietat, Constructor i Tècnic, convocant també la resta de tècnics que hagin intervingut en la direcció ja 
sigui com funció pròpia en aspectes parcials o en unitats especialitzades. 
 
Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents, signant-
la tots ells. D’ençà aquest moment començarà a còrrer el termini de garantia, si les obres estiguessin en 
condicions de ser admeses. Tot seguit la DF estendrà el corresponent Certificat Final d’Obra. 
 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant instruccions al Constructor 
per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es 
tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació Final d’Obra 
L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les especificacions i 
contingut que disposi la legislació vigent. 
 
Liquidació Provisional de les Obres 
Una vegada rebudes les obres provisionalment la DF procedirà als mesuraments definitius, amb 
necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació per triplicat que servirà, degudament 
signada, per tal que la propietat aboni el saldo resultant exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte 
de fiança. 
 
Termini de garantia 
Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 mesos. 
 
Recepció Definitiva  
Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest moment acaba l’obligació 
del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació de les 
obres, quedant únicament responsabilitats derivades dels vicis de la construcció. 
 
Pròrroga del Termini de Garantia 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, el Tècnic Director donarà 
instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los, 
moment en el qual es tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança. 
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Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida 
Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini fixat al Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes 
que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha dit abans. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com abans. 
 
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà una única recepció. 
 
Capítol 2.-CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
2.1.-Principi General 
 
Tots els que intervinguin en el procés constructiu tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
devengades de la seva correcta actuació sempre atenent les condicions contractualment establertes 
(certificacions parcials). 
 
2.2.-Fiances 
 
El Contractista prestarà fiança segons s’estipuli: 
 
-Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import que va del 3 al 10 % del total de la 
contracta. 
-Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
 
2.3.-Execució de Treballs amb càrrec a la fiança 
 
Si el Contractista es nega a fer a càrrec seu els treballs necessaris per acabar l’obra en les condicions 
contractades, la DF, en nom i representació de la propietat, els ordenarà executar a un tercer o podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant  el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a que tingui dret la propietat, en cobrir l’import de les despese efectuades en les 
unitats d’obra que no fossin de rebut. 
 
2.4.-De la Devolució de la Fiança 
 
La fiança retinguda al Contractista no serà retornada a aquest, fins com a mínim, després d'un any 
trascorregut desde la signatura de la Recepció de l’obra. 
 
Figueres, a 10 de Febrer de 2019 
 
 
Martí Pou i Molinet, cap de l'Àrea de Medi Ambient                                                   Gabriel Sanvicens Puig, enginyer 
 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló 
Ajuntament de Figueres 
Àrea Serveis urbans 
Febrer 2019 
 

 
 Pàgina:  1 
 

 
  

F -  TIPOLOGIA F 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194AB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló 
Ajuntament de Figueres 
Àrea Serveis urbans 
Febrer 2019 
 

 
 Pàgina:  2 
 

 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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 
 
F222142A. 
 
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.  
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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.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
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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. 
 
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: 
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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 
 
F228A10F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
     - Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Execució del rebliment 
     - Humectació o dessecació, en cas necessari 
     - Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
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Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
     - Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
     - La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
     - La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2422065. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de 
l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la 
DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
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- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA62F0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció 
i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat  en la 
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
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formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la 
UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
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seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, 
amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim 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 la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la 
EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no 
poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5145U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
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- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de 
tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
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PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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 
 
FDKZ3154. 
 
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.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG23 -  TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG23EA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense 
que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
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- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
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. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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 
 
FG312564,FG315554,FG319232. 
 
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 
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- 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 
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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.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
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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:  
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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 
 
FGD1222E. 
 
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 
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(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.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11H22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
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Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 
72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
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FHN9 -  LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE LLUM MIXTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN94D21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a 
equip o sense, amb làmpada de llum mixta, acoblat al suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló 
Ajuntament de Figueres 
Àrea Serveis urbans 
Febrer 2019 
 

 
 Pàgina:  26 
 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
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 de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
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 realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNM -  APLICS AMB LEDS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
  
LLUM DECORATIU:  
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Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
 
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 de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
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 realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
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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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ6U801,FHQ6U115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per 
a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per 
a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.  
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor 
de sodi a pressió baixa de fins a 180 W  
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 
làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W  
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W.  
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 
manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
Ha de quedar recolzat 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.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
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La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es 
desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 
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  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:  
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento  
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
 
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 de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de 
les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 
diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
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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PRESSUPOST  2019EPO001OBRA 01
SUBSTITUCIÓ COLUMNES I LLUMINÀRIESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant1 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 30,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió2 F2194AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 3,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 2,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

3 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 2,000 0,600 0,600 0,750 0,540

C#*D#*E#*F#2 rasa 10,000 0,400 0,500 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,540

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.

C#*D#*E#*F#1 arquetes 2,000 0,600 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#2 rasa 10,000 0,400 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,720

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

5 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 10,000 0,400 0,400 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

6 F2422065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 0,100 1,200 5,040

C#*D#*E#*F#2 2,540 1,200 3,048

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,088

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA62F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 0,100 1,200 5,040

C#*D#*E#*F#2 2,540 1,200 3,048

TOTAL AMIDAMENT 8,088

ut desmuntatge de columna i lluminaria existent i transports a abocador8 FH00U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

ut repicat de fonament existent,, fer nous forats a fonament i reomplert amb tac químic per col.locar nova platian de columna 9 FHQ6U801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

10 FHM11H22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus QUEBEC o equivalent de 70 w 8500 lum. ;equip elèctrònic RTR amb
control powerline. Inclós suport per fixar a columna

11 FHN94D21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

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

12 FG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ml conductor coure 16 mm. bicolor13 FR00U008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra14 FG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

15 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16 FG312564

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

17 FG315554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

18 FG315336

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 5,500 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa19 FDG5145U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

20 F9365B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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febrer 2019
Àrea Serveis urbans
Ajuntament de Figueres

AMIDAMENTS Pàg.:05/02/19 4Data:

C#*D#*E#*F#1 10,000 0,400 0,120 0,480

C#*D#*E#*F#2 *.* 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,480

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

21 FDK262B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter22 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Moficació de quedre exitent segons detall annexe23 FHQ6U115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut legalització enllumenat modificat24 FRP0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut seguretat i salut laboral25 FR00U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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5.2. QUADRE DE PREUS Nº1 

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/02/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,49m2F2194AB1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 1

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,58m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 2

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,84m2F227A00F 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- 3

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,86m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 4

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,10m3F2422065 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 5

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,76m3F2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 6

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €61,06m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 7

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,45mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 8
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,06mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa

P- 9

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €42,38uFDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 10

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,44uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 11

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,55mFG22TH1K 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- 12

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,86mFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 13

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,96mFG315336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 14

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,26mFG315554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 15

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 05/02/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,90mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 16
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €19,58uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 17

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €72,81utFH00U101 desmuntatge de columna i lluminaria existent i transports a abocadorP- 18
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €367,36uFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 19

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €578,52uFHN94D21 Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus QUEBEC o equivalent de 70 w 8500 lum. ;equip
elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós suport per fixar a columna

P- 20

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5.000,00utFHQ6U115 Moficació de quedre exitent segons detall annexeP- 21
(CINC MIL EUROS)

 €113,38utFHQ6U801 repicat de fonament existent,, fer nous forats a fonament i reomplert amb tac químic per col.locar
nova platian de columna 

P- 22

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,24mlFR00U008 conductor coure 16 mm. bicolorP- 23
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €500,00utFR00U015 seguretat i salut laboralP- 24
(CINC-CENTS EUROS)

 €600,00utFRP0U001 legalització enllumenat modificatP- 25
(SIS-CENTS EUROS)
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5.3. QUADRE DE PREUS Nº2 
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 05/02/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F2194AB1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 1  €6,49

Altres conceptes 6,49 €

m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 2  €5,58

Altres conceptes 5,58 €

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- 3  €1,84

Altres conceptes 1,84 €

m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

P- 4  €10,86

B03DU301 subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material reciclat  €3,94500
Altres conceptes 6,92 €

m3F2422065 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 5  €3,10

Altres conceptes 3,10 €

m3F2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 6  €5,76

B2RA62F0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €5,76000

Altres conceptes 0,00 €

m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 7  €61,06

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €52,16400

Altres conceptes 8,90 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantP- 8  €2,45

Altres conceptes 2,45 €

mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa

P- 9  €3,06

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,52000

Altres conceptes 0,54 €

uFDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 10  €42,38

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €2,41996

BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €11,45000

Altres conceptes 28,51 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 11  €21,44
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 05/02/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10492

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €10,56000

Altres conceptes 10,78 €

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- 12  €2,55

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

 €1,63200

Altres conceptes 0,92 €

mFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 13  €5,86

BG312560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €4,49820

Altres conceptes 1,36 €

mFG315336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 14  €1,96

BG315330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,55040

Altres conceptes 0,41 €

mFG315554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 15  €4,26

BG315550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,89680

Altres conceptes 1,36 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 16  €7,90

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €0,98940
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,11000

Altres conceptes 6,80 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 17  €19,58

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €8,57000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,09000
Altres conceptes 7,92 €

utFH00U101 desmuntatge de columna i lluminaria existent i transports a abocadorP- 18  €72,81

Altres conceptes 72,81 €

uFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 19  €367,36

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

 €10,15190
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 05/02/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

BHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €272,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000
Altres conceptes 55,17 €

uFHN94D21 Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus QUEBEC o equivalent de
70 w 8500 lum. ;equip elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós suport
per fixar a columna

P- 20  €578,52

BHN94D20 llumenere tipus ARGO o similar  €544,53000
Altres conceptes 33,99 €

utFHQ6U115 Moficació de quedre exitent segons detall annexeP- 21  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

utFHQ6U801 repicat de fonament existent,, fer nous forats a fonament i reomplert amb tac
químic per col.locar nova platian de columna 

P- 22  €113,38

B100U001 material per nova fonamentació de columna en fonament existent  €60,00000
Altres conceptes 53,38 €

mlFR00U008 conductor coure 16 mm. bicolorP- 23  €2,24

Sense descomposició 2,24 €

utFR00U015 seguretat i salut laboralP- 24  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

utFRP0U001 legalització enllumenat modificatP- 25  €600,00

Sense descomposició 600,00 €
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5.4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 05/02/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,54h Oficial 1aA0121000

 €18,03h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €15,46h Ajudant electricistaA013H000

 €12,15h ManobreA0140000

 €15,72h Manobre especialistaA0150000
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 05/02/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,93h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €70,20h fresadoraC1311120

 €67,22h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €39,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €39,20h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €8,23h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €29,13h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €34,80h Camió gruaC1503000

 €29,48h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €19,87h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €8,34h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €3,82h Regle vibratoriC2005000
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 05/02/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,63tm subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de
material reciclat

B03DU301

 €49,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €43,79m3 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

 €42,68m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €41,95m3 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

 €24,98t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €60,00ut material per nova fonamentació de columna en
fonament existent

B100U001

 €7,20t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA62F0

 €11,45u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €33,92u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5

 €10,56u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €25,13u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €660,34ut linealuce mini BG00U001

 €446,13ut linialuce 552 mmBG00U002

 €445,44ut alimentador BG00U301

 €0,83m 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

 €1,60m 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
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 05/02/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €3,58m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23EA10

 €1,57ml Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23U101

 €1,85m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312170

 €4,41m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312560

 €1,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315330

 €2,84m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315550

 €0,62m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319230

 €0,97m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €8,57u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,17u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,11u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,09u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €272,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11H22

 €25,10u Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer
galvanitzat de llargària 1 m

BHM22700

 €544,53u llumenere tipus ARGO o similar BHN94D20
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 05/02/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €774,68ut lluminaria tipus ARGO o equivalent BHN9U101

 €816,46ut lluminaria de led, tipus ARGO o equivalent, white
warm 42W 29580-3880 lum. amb suport per anar
clavat a paret o 

BHN9U201

 €745,06u linialuce o equivalent BHNM1313

 €588,60u Subministre i muntage de projector Maxiwoody o
equivalent amb brida d'anclatge, óptica viaria (ST1.2)
32w 3790 lum-38w 4330 lum-44w 4810 lium warm
white

BHQ61G70

 €30,04u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €11,81u Part proporcional d'accessoris per a braços muralsBHWM2000
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,25m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió
per capa de 1 cm

F2194XC2 Rend.: 7,944

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04353/R 15,720000,022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04353 0,04353
Maquinària:

0,15906/R 70,200000,018C1311120 =xfresadorah

0,04510/R 29,130000,0123C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 0,20416 0,20416
Altres:

% 0,000650,043331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00065 0,00065

COST DIRECTE 0,24834

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,47m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG51457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14540/R 14,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,12150/R 12,150000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26690 0,26690
Materials:

1,200001,200001,000BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,20000 1,20000

0,004001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47090

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40m Canalització amb 3 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36350/R 14,540000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,30375/R 12,150000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,66725 0,66725
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,720001,200003,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,72000 3,72000

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,39726

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,85m Canalització amb 5 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39258/R 14,540000,027A0121000 =xOficial 1ah

3,28050/R 12,150000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67308 3,67308
Materials:

6,120001,200005,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 6,12000 6,12000

0,055101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,84818

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05m Canalització amb 6 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39258/R 14,540000,027A0121000 =xOficial 1ah

3,28050/R 12,150000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67308 3,67308
Materials:

7,320001,200006,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 7,32000 7,32000

0,055101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,04818

0,00%DESPESES INDIRECTES
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,04818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Canalització amb 4 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG514U5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36350/R 14,540000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,30375/R 12,150000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,66725 0,66725
Materials:

4,920001,200004,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,92000 4,92000

0,010011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,59726

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,59726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,01m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa,

FDG54477 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50890/R 14,540000,035A0121000 =xOficial 1ah

0,42525/R 12,150000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93415 0,93415
Materials:

5,063000,830006,100BG22TD10 =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... 5,06300 5,06300

0,014011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,01116

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,01116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,43ml Canalització amb tres tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG5U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,20356/R 14,540000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,17010/R 12,150000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37366 0,37366
Materials:

4,3352143,790000,099B064300C =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

3,720001,200003,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,05521 8,05521

COST DIRECTE 8,42887

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,42887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,85u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262G7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99350/R 18,170000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,36500/R 12,150001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,35850 23,35850
Maquinària:

13,92000/R 34,800000,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,92000 13,92000
Materials:

4,3021442,680000,1008B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

33,9200033,920001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 38,22214 38,22214

0,350381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,85102

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,85102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,14u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17650/R 18,170000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,46750/R 12,150000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64400 13,64400
Materials:

0,1573724,980000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

25,1300025,130001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 25,28737 25,28737

0,204661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,13603

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,13603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,50m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment a sostre de formigó 

FG23EA15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88347/R 18,030000,049A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,65647 1,65647
Materials:

3,651603,580001,020BG23EA10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,170000,170001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,82160 3,82160

0,024851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50292

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,50292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,42m Conversió amb tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm
de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, muntat
superficialment 

FG23EA1U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88347/R 18,030000,049A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,65647 1,65647
Materials:

1,570001,570001,000BG23U101 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

ml

0,170000,170001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,74000 1,74000
Altres:

% 0,024851,656671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02485 0,02485

COST DIRECTE 3,42132

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,42132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,59m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

FG312172 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90150/R 18,030000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,77300/R 15,460000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67450 1,67450
Materials:

1,887001,850001,020BG312170 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,88700 1,88700

0,025121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,58662

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,58662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315334 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27045/R 18,030000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23190/R 15,460000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,50235 0,50235
Materials:

1,550401,520001,020BG315330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,55040 1,55040
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,007541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06029

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,06029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment

FG319232 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27045/R 18,030000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23190/R 15,460000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,50235 0,50235
Materials:

0,632400,620001,020BG319230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 0,63240 0,63240

0,007541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14229

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,33u Braç mural, per ancorar a a paret segons detall fixat
amb platina i cargols

FHM22701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,70849/R 18,030000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,46718/R 15,460000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,17567 16,17567
Materials:

25,1000025,100001,000BHM22700 =xBraç mural, de forma parabòlica de tub d'acer
galvanitzat de llargària 1 m

u

11,8100011,810001,000BHWM2000 =xPart proporcional d'accessoris per a braços muralsu

Subtotal... 36,91000 36,91000

0,242641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,32831

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,32831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,00ut desmuntatge de linies aeries, lluminaries, braços d ela
xarxa obsoleta i trasllat a magatzem municipal, inclós
remats de pintura en façanes 

FHMNU102 Rend.: 1,000
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €779,05u Conjunt MAXIOODY: projector òptica flood 35w
5200lm. Equip electrònic amb DIMBAR RTR. Inclós
suport a columna troncocónica 

FHNM1313 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

745,06000745,060001,000BHNM1313 =xlinialuce o equivalent u

Subtotal... 745,06000 745,06000

0,502351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 779,05235

0,00%DESPESES INDIRECTES

779,05235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €641,05u Subministre i muntatge de projector maxiwoody o
similar amb cos mig led cob 30000ºK equip electrònic
amb DIMBAR RTR i suport per a columna

FHQ61G74 Rend.: 0,313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,82265/R 18,030000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

23,85681/R 15,460000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 51,67946 51,67946
Materials:

588,60000588,600001,000BHQ61G70 =xSubministre i muntage de projector Maxiwoody o
equivalent amb brida d'anclatge, óptica viaria (ST1.2)
32w 3790 lum-38w 4330 lum-44w 4810 lium warm
white

u

Subtotal... 588,60000 588,60000

0,775191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 641,05465

0,00%DESPESES INDIRECTES

641,05465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €808,17ut Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus
ARGO o equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum. ;equip
elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós caixa de
conexions i suport per anar fixat a a paret

FHQ6U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

774,68000774,680001,000BHN9U101 =xlluminaria tipus ARGO o equivalent ut
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 774,68000 774,68000

COST DIRECTE 808,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

808,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €849,95ut Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus
ARGO o equivalent de 30-42 w 2958-3880 lum. ;equip
elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós caixa de
conexions i suport per anar fixat a a braç

FHQ6U201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

816,46000816,460001,000BHN9U201 =xlluminaria de led, tipus ARGO o equivalent, white
warm 42W 29580-3880 lum. amb suport per anar
clavat a paret o 

ut

Subtotal... 816,46000 816,46000

COST DIRECTE 849,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

849,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €693,83ut Subministre i instal.lació d'equip Linealuce empotrable
linial, mini Led warm White-48 Vdc DALI-L= 1609 mm
Òptica WAll Grazing 18w 1620 lum.-3000ºK inclós cos
empotrament i conectors

FHQ6U301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

660,34000660,340001,000BG00U001 =xlinealuce mini ut

Subtotal... 660,34000 660,34000

COST DIRECTE 693,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

693,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €479,62ut Subministre i instal.lació d'equip Linealuce empotrable
linial, mini Led warm White-48 Vdc DALI-L= 552 mm
Òptica WAll Grazing 18w 1620 lum.-3000ºK inclós cos
empotrament i conectors

FHQ6U302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

446,13000446,130001,000BG00U002 =xlinialuce 552 mmut

Subtotal... 446,13000 446,13000

COST DIRECTE 479,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

479,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,93ut subministre i instal.lació de conjunt alimentador Vout
48-55v DC 240w guia Din+Dimbar

FHQ6U303 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

445,44000445,440001,000BG00U301 =xalimentador ut

Subtotal... 445,44000 445,44000

COST DIRECTE 478,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

478,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,00ut Arqueta de 40*40 cm. i tapa fundició ductil dB-125FR00U002 Rend.: 1,000

 €85,00ml tub coarrugat de 90mm. i conductor de coure de 35
mm. despullat

FR00U003 Rend.: 1,000

 €30,00ut Piqueta i cablejat de coure de 16 mm2FR00U004 Rend.: 1,000

 €110,00ut Excavació i formació de fonament per base de
columna, inclós perns i reposició de paviment 

FR00U005 Rend.: 1,000

 €299,00ut Subministre de columna galvanitzada troncocónica de
8m. alçada

FR00U006 Rend.: 1,000

 €35,00ut subministre i muntage de caixa per conexions interna,
inclòs fusibles

FR00U007 Rend.: 1,000
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,22ml conductor coure 1000v. 2*2.5FR00U009 Rend.: 1,000

 €0,99ml conductor de coure 5*2,5mm2FR00U010 Rend.: 1,000

 €357,60ml conductor coure 5*6mm2 en bobinqa de 80 mlFR00U011 Rend.: 1,000

 €682,00ut subministre lluminaria leds I-guzzini argoFR00U012 Rend.: 1,000

 €23,00ut subministre extrem columna d-600mmFR00U013 Rend.: 1,000

 €169,50ut pen USB programadorFR00U014 Rend.: 1,000

 €2,35ut fusible 22,2*58 63AFR00U016 Rend.: 1,000

 €55,00ml obertura i reposició de rasa de 40*50 cm inclos
transports i taxes a abocador

FROOU001 Rend.: 1,000

 €6,49m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

F2194AB1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,71600/R 15,720000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,71600 4,71600
Maquinària:

0,84045/R 12,930000,065C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,85800/R 39,000000,022C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,69845 1,69845

0,070741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,48519

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,48519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,57700/R 39,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,57700 5,57700

COST DIRECTE 5,57700

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,57700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,84m2 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- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76545/R 12,150000,063A0140000 =xManobreh

0,69168/R 15,720000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,45713 1,45713
Maquinària:

0,36212/R 8,230000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,36212 0,36212
Altres:

% 0,021861,457331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02186 0,02186

COST DIRECTE 1,84111

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,84111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

F228A10F Rend.: 1,336P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58862/R 15,720000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,58862 2,58862
Maquinària:

2,93413/R 39,200000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,35524/R 8,230000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 4,28937 4,28937
Materials:

3,945002,630001,500B03DU301 =xsubbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de
material reciclat

tm

Subtotal... 3,94500 3,94500
Altres:

% 0,038832,588671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03883 0,03883

COST DIRECTE 10,86182

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86182COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,10m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

F2422065 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,41162/R 67,220000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,68954/R 29,130000,058C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,10116 3,10116

COST DIRECTE 3,10116

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,76m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA62F0 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,760007,200000,800B2RA62F0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 5,76000 5,76000

COST DIRECTE 5,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,06m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365B51 Rend.: 1,710P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70012/R 18,170000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,41053/R 12,150000,480A0140000 =xManobreh

1,47088/R 15,720000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,58153 6,58153
Maquinària:

1,85918/R 19,870000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,35743/R 3,820000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,21661 2,21661
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

52,1640049,680001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 52,16400 52,16400

0,098721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,06086

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,06086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57200/R 15,720000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,57200 1,57200
Maquinària:

0,83400/R 8,340000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,83400 0,83400

0,039302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44530

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,44530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa

FDG5145U Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29080/R 14,540000,020A0121000 =xOficial 1ah

0,24300/R 12,150000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,53380 0,53380
Materials:

2,520001,200002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,52000 2,52000

0,008011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,06181

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,06181COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,38u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08500/R 18,170000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,15000/R 12,150001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,23500 21,23500
Maquinària:

6,96000/R 34,800000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,96000 6,96000
Materials:

2,4199642,680000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

11,4500011,450001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 13,86996 13,86996

0,318531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,38349

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,38349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,44u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35950/R 18,170000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,25250/R 12,150000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,61200 10,61200
Materials:

0,1049224,980000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

10,5600010,560001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 10,66492 10,66492

0,159181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,43610

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,43610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,55m 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- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59499/R 18,030000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30920/R 15,460000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,90419 0,90419
Materials:

1,632001,600001,020BG22TH10 =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... 1,63200 1,63200

0,013561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,54975

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,54975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312564 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72120/R 18,030000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,61840/R 15,460000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33960 1,33960
Materials:

4,498204,410001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,49820 4,49820

0,020091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,85789

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85789COST EXECUCIÓ MATERIAL

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial

GSANVICENS
PDF Creator Trial



Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,96m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

FG315336 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21636/R 18,030000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18552/R 15,460000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40188 0,40188
Materials:

1,550401,520001,020BG315330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,55040 1,55040

0,006031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95831

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315554 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72120/R 18,030000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,61840/R 15,460000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,33960 1,33960
Materials:

2,896802,840001,020BG315550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,89680 2,89680

0,020091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,25649

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,25649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60600/R 18,030000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,09200/R 15,460000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,69800 6,69800
Materials:

0,989400,970001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,110000,110001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,09940 1,09940

0,100471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89787

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,89787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,58u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20099/R 18,030000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,60218/R 15,460000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,80317 7,80317
Materials:

8,570008,570001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

3,090003,090001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 11,66000 11,66000

0,117051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,58022

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,58022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,81ut desmuntatge de columna i lluminaria existent i
transports a abocador

FH00U101 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,06000/R 18,030002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

30,92000/R 15,460002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 66,98000 66,98000
Maquinària:

5,82600/R 29,130000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5,82600 5,82600
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Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 72,80600

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,80600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €367,36u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM11H22 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55590/R 18,030000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,19380/R 15,460000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,03750/R 12,150000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,78720 20,78720
Maquinària:

18,44400/R 34,800000,530C1503000 =xCamió gruah

15,62440/R 29,480000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 34,06840 34,06840
Materials:

10,1519041,950000,242B064500C =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

272,00000272,000001,000BHM11H22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 312,19190 312,19190

0,311811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 367,35931

0,00%DESPESES INDIRECTES

367,35931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €578,52u Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus
QUEBEC o equivalent de 70 w 8500 lum. ;equip
elèctrònic RTR amb control powerline. Inclós suport
per fixar a columna

FHN94D21 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,46000/R 15,460001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,49000 33,49000
Materials:

544,53000544,530001,000BHN94D20 =xllumenere tipus ARGO o similar u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 05/02/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 544,53000 544,53000

0,502351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 578,52235

0,00%DESPESES INDIRECTES

578,52235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.000,00ut Moficació de quedre exitent segons detall annexeFHQ6U115 Rend.: 1,000P- 21

 €113,38ut repicat de fonament existent,, fer nous forats a
fonament i reomplert amb tac químic per col.locar nova
platian de columna 

FHQ6U801 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,08000/R 14,540002,000A0121000 =xOficial 1ah

24,30000/R 12,150002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 53,38000 53,38000
Materials:

60,0000060,000001,000B100U001 =xmaterial per nova fonamentació de columna en
fonament existent

ut

Subtotal... 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 113,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24ml conductor coure 16 mm. bicolorFR00U008 Rend.: 1,000P- 23

 €500,00ut seguretat i salut laboralFR00U015 Rend.: 1,000P- 24

 €600,00ut legalització enllumenat modificatFRP0U001 Rend.: 1,000P- 25
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

PRESSUPOST Pàg.:05/02/19 1Data:

OBRA PRESSUPOST  2019EPO00101

CAPÍTOL SUBSTITUCIÓ COLUMNES I LLUMINÀRIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 8) 84,0002,45 205,80

2 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

42,0006,49 272,58

3 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 2)

2,5405,58 14,17

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 - 3)

4,7201,84 8,68

5 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 4)

1,60010,86 17,38

6 F2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km (P - 5)

8,0883,10 25,07

7 F2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

8,0885,76 46,59

8 FH00U101 ut desmuntatge de columna i lluminaria existent i transports a
abocador (P - 18)

19,00072,81 1.383,39

9 FHQ6U801 ut repicat de fonament existent,, fer nous forats a fonament i
reomplert amb tac químic per col.locar nova platian de columna
(P - 22)

19,000113,38 2.154,22

10 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó
 (P - 19)

19,000367,36 6.979,84

11 FHN94D21 u Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus QUEBEC o
equivalent de 70 w 8500 lum. ;equip elèctrònic RTR amb control
powerline. Inclós suport per fixar a columna
 (P - 20)

19,000578,52 10.991,88

12 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 - 12)

20,0002,55 51,00

13 FR00U008 ml conductor coure 16 mm. bicolor (P - 23) 10,0002,24 22,40

14 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 16)

10,0007,90 79,00

15 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 17)

1,00019,58 19,58

16 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 13)

10,0005,86 58,60

17 FG315554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

10,0004,26 42,60

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:05/02/19 2Data:

col·locat en tub (P - 15)

18 FG315336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 14)

110,0001,96 215,60

19 FDG5145U m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa (P - 9)

10,0003,06 30,60

20 F9365B51 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 7)

20,48061,06 1.250,51

21 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 10)

2,00042,38 84,76

22 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 11)

2,00021,44 42,88

23 FHQ6U115 ut Moficació de quedre exitent segons detall annexe (P - 21) 1,0005.000,00 5.000,00

24 FRP0U001 ut legalització enllumenat modificat (P - 25) 1,000600,00 600,00

25 FR00U015 ut seguretat i salut laboral (P - 24) 1,000500,00 500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 30.097,13

EUR
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Memòria valorada de substitució de columnes i lluminàries al carrer Castelló
Ajuntament de Figueres
Àrea Serveis urbans
febrer 2019

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 30.097,13

13 % despesses generals SOBRE 30.097,13..................................................................... 3.912,63

6 % benefici industrial SOBRE 30.097,13........................................................................... 1.805,83

Subtotal 35.815,59

21 % IVA SOBRE 35.815,59............................................................................................... 7.521,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 43.336,8643.336,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )

El Cap de Servei d´Enginyeria i Medi Ambient                 L´Enginyer

Martí Pou Molinet                                            Gabriel Sanvicens Puig
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ÍNDEX PLÀNOLS 
 

1. Emplaçament general 
2. Retirada de lluminària existent i col·locació de la nova 
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