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1. MEMÒRIA 
 
1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.D1 Antecedents 
 
- El 8 d'octubre de 2015 a través de la "Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme" es va concedir a l'Ajuntament de Figueres una subvenció de 
400.000 euros per al projecte de Mobilitat de Fluxos Turístics a Figueres - Casa Empordà, amb número d'expedient : 17-PDFT-
27-15. El projecte inclou l´execució de la Casa Empordà-Fase 1B1, de l´Adequació del recorregut de vianants entre la plaça 
El.líptica i la plaça de l´Escorxador-Fase 1 i de l´Arranjament de l´aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà. 
- El 19 de maig de 2016 l´Ajuntament de Figueres fa arribar a la Direcció General de Turisme una comunicació sol.licitant la 
modificació de l´àmbit d´actuació del projecte d´arranjament de l´aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà, optant per 
urbanitzar primer l´àmbit de llevant ( i no el de ponent) coincidint així amb la finca de propietat municipal. 
- El 31 de maig de 2016 , la Direcció General de Turisme resol concedir a l´Ajuntament de Figueres la modificació de les 
actuacions acceptades per resolució de 8 d´octubre de 2015, de forma que queden de la manera següent: 
               . Recuperació de l´antic escorxador com a Oficina de Turisme "Casa Empordà"1.b.1 
 . Adequació del recorregut per a vianants entre la plaça El.líptica i la plaça de l´Escorxador Fase 1 
               . Arranjament aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà ( zona llevant) 
- L´11 d´octubre de 2016, la sra. Maria Dolors Pages Bosch, propietària de la finca situada entre la carretera de Llançà i la riera 
Galligans que l´Ajuntament té actualment llogada i utilitza com aparcament públic, entra per registre (RE 20656) una instància 
on exposa que l´Ajuntament està interessat en adquirir la finca i que ella no s´oposa a la venda i arribar a un acord. 
- El 23 de gener de 2017 s´aprova inicialment per Junta de Govern Local el projecte d´arranjament de l´aparcament dissuasiu de 
la carretera de Llançà. Zona llevant 
 
 
1.D2  Objecte del projecte 
 
Aquest projecte proposa l´arranjament i millora ambiental de la zona ponent del terrenys utilitzats com a aparcament dissuasiu. 
L´àmbit del projecte inclou una finca privada i una franja de terreny de domini públic que limita amb la carretera de Llançà, 
inclosos tots dos en el sistema d´àrea de protecció situada entre la riera Galligans i la carretera de Llançà . 
Aquest projecte es desglossa en tres tipus d´actuacions: una d´arranjament i drenatge del ferm de la plataforma  
( carril i places d´aparcament), una d´adequació dels talussos que relacionen la plataforma amb la carretera de Llançà i amb la 
riera, i per últim l´adequació dels accessos a la plataforma. 
 
 
1.D3  Àmbits i superfícies d´actuació. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 4030m2, que es desglossen: 
 
Àmbit plataforma   2500m2 
Àmbit adequació talussos   1280 m2 
Àmbit adequació accesos  250 m2 
 
 
1.D4 Estat actual. Planejament. 
 
L´àmbit del projecte inclou una franja de terreny de domini públic i una finca de propietat privada (núm finca cadastral número 
75000601) i s´utilitza actualment com a aparcament dissuasiu situat a l´entrada est de Figueres per la carretera de Llançà. 
El ferm existent és el resultat dels diferents terraplens i reblerts ocorreguts desde la construcció de la plataforma de la carretera 
de Llançà i presenta dèficits tant en la seva planimetria com en el seu estat de conservació. 
No existeixen serveis existents dins d´aquest àmbit. 
 
Segons el Pla General d´Ordenació Urbana de Figueres l’àmbit del projecte és qualificat com a 3a. Sistema d´àrea de protecció i 
servitud, destinat a separar i protegir el sòl urbà situat al nord de la riera Galligans. 
 
El projecte proposa l´adequació dels terrenys que s´utilitzen com a aparcament dissuasiu per millorar l´entorn urbà i la seguretat 
dels seus usuaris, sens perjudici de continuar servint de franja de protecció i separació de la riera respecte el sòl urbà i 
mantenint l´àmbit lliure d´edificacions, construccions o usos pròpiament urbans, tal com defineix l´article 31 de les NNUU del 
PGOU de Figueres. En conseqüència el projecte es redacta d´acord amb el planejament vigent. 
 



L´espai es troba en la zona de policia de l´ACA per tant, un cop aprovat el projecte, caldrà la seva autorització per executar 
l´obra. 
 
 
1.D5 Reportatge fotogràfic 
 
Vista de desde la pl. El.líptica 

 
 
 
Accés de vianants desde la plaça El.líptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vistes actual de l´aparcament 

 
 

 
 
 
1.D6 Béns i drets afectats 
 
Per dur a terme l´execució del projecte cal la compra d´una finca de 2101,53m2 que limita pel sud per la Riera de Galligans, al 
Nord per la carretera de Llançà, a l´Oest per la pl. El.líptica i a l´Est amb la finca municipal amb número de finca registral 
17008000607380, d’acord amb els límits que figuren al plànol de Béns i drets afectats. 
 
La finca està inscrita en el Registre de la Propietat de Figueres, al Tom 2.636, al llibre 301, foli 190, finca 16169, i és propietat 
de la senyora Maria Dolors Pages Bosch. 
 
La finca està qualificada com a 3a. Sistema d´àrea de protecció i servitud, destinat a separar i protegir el sòl urbà situat al nord 
de la riera Galligans. 
 
La finca, un cop comprada per part de l´Ajuntament, passarà a integrar-se en els béns del domini públic, d’ús públic municipal. 
 
S´adjunta com a annex 2.4 la instància que la senyora Maria Dolors Pages Bosch va entrar per registre RE20656 on exposa que 
l´Ajuntament de Figueres està interessat en adquirir aquesta finca i que no s´oposa a la venda i arribar a un acord. 
 
 
1.D7  Xarxes de serveis afectades, dins i fora de l´àmbit d´actuació. 
 
El projecte no afecta la xarxa de serveis existents. Només preveu el drenatge de la plataforma mitjançant unes rases 
longitudinals de graves i l´obra civil necessària per dotar l´aparcament d´infraestructures que permetin millorar la seguretat de 
vehicles i vianants amb la implantació d´un sistema d´enllumenat públic que garanteixi els nivells d´il.luminació recollits en el Pla 
Director d´Enllumenat Públic de Figueres, i millorar la qualitat ambiental amb la plantació d´arbrat dotat de reg automàtic. 



 
 
1.D8. Gestió de residus 
 
El projecte incorpora en els seus annexes un Estudi de Gestió de Residus d´acord amb la normativa vigent. 
Com el Promotor de les obres és el propi Ajuntament estarà exempt del pagament de la fiança. 
Tot i així, l´Ajuntament exigirà a l´empresa adjudicatària que aporti, juntament amb la documentació necessària per rebre l´obra, 
el certificat del gestor de residus autoritzat per l´Agència Catalana de Residus, conforme els residus s´han gestionat 
correctament. 
 
 
1.D9 Descripció i justificació de la proposta 
 
L´actuació consisteix en l´arranjament de la finca municipal per millorar la seguretat i qualitat ambiental de l´aparcament que s´hi 
ubica, sens perjudici de continuar servint de franja de protecció i separació de la riera respecte el sòl urbà i mantenint l´àmbit 
lliure d´edificacions, construccions o usos pròpiament urbans. 
El ferm actual, fruit dels diferents terraplens executats amb la construcció de la carretera de Llançà, té una relació irregular tant 
amb la vorera de la carretera de Llançà com amb la mota de protecció de la riera així com uns pendents irregulars que dificulten 
el bon drenatge de la finca. 
El projecte inclou el moviment de terres necessari per ajustar la planimetria de la plataforma i garantir d´una banda 
l´accessibilitat entre aquesta i la vorera adjacent i per altra banda garantir el pendent longitudinal i transversal necessari pel bon 
drenatge, complementat amb l´execució d´unes rases de graves que facilitaran la captació de les aigües d´escorrentia, tot 
mantenint sense afectacions la mota actual i sense alterar el funcionament hidràulic del conjunt. 
Per facilitar les tasques de manteniment del ferm, s´asfaltarà el carril de circulació però es deixaran permeables les places 
d´aparcament amb una capa de tot-ú. 
Per completar l´ordenació de tot l´aparcament ( zona llevant i ponent) s´inclou la plantació d´arbrat i arbustos per millorar-ne la 
qualitat ambiental així com la dotació d´enllumenat públic, necessari per garantir la seguretat de vehicles i vianants. 
 
 
1.D10  Programa de treball. Termini d´execució. 
 
setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    termini d´execució ( en setmanes) 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Notificació de l´adjudicació             
Reunió contractista-DO ( 
organització obra, proposta 
definitiva, confirmació materials) 

            

Comanda de materials             
Aprovació del Pla de seguretat i 
salut 

            

Acta de replanteig i inici 
d´obres 

            

 Enderrocs i moviment de terres         
Subministre materials         
 Serveis         
 Pavimentació         
 Jardineria         
 Mobiliari urbà         
 Senyalització         
 Control de qualitat         
 Seguretat i salut         im

pr
ev

is
to
s 

Certificat final d´obra          
 
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 9 setmanes a comptar desde l’acta de replanteig. 
 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per 
efectuar-lo en un màxim de 4 setmanes desde la notificació de l´adjudicació. 
 
 
 



1.D11  Import del pressupost i repercussió per m2 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de 
CENT NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS DEU euros amb QUATRE cèntims. (199.910,04 euros) 
 
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.D12  Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus. 
 
No cal exigir classsificació del contractista ja que l´import de les obres és inferior a 350.000 euros. 
 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.  
L’adjudicació es farà d’acord amb el Text refós de la llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
1.D13  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. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta de l´Àrea de Serveis Urbans 
Martí Pou i Molinet, enginyer de l´Àrea de Serveis Urbans 
 
 
 
 
 
 
Figueres, a 17 de febrer de 2017 
 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 
 
Martí Pou i Molinet, enginyer  
 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
 

ÀMBIT D´ACTUACIÓ
Superfície àmbit 4.030 m²

PEC 199.910 €
Repercussió 49,61 €/m²



1.C  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’obra consistirà en les actuacions descrites anteriorment, que inclouen: 
Enderroc de vorades i paviments, moviment de terres, implantació de rases de drenatge, execució de l´obra civil necessària per 
la connexió del futurs serveis, implantanció a tota la plataforma ( zona llevant i ponent) d´enllumenat públic i plantació d´arbrat i 
arbustives amb sistema de reg automàtic, pavimentació de la plataforma, dotació del mobilliari urbà i senyalització necessaris 
per al bon funcionament de l´espai. 
 
 
1.C1 Enderrocs 
 
Enderroc de vorada i rigoles amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega i transport a abocador. 
Enderroc de peces de gual granític amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega i transport a abocador. 
Enderroc de peces d´encintat de formigó amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega i transport a abocador. 
Enderroc de l’asfalt existent amb retroexcavadora de mida mitjana, amb càrrega i transport a abocador. Prèviament a la 
demolició de l’asfalt, es tallarà amb màquina a disc per perfilar la cata. 
Enderroc del paviment de formigó i panot existent amb retroexcavadora de mida mitjana, amb càrrega i transport a abocador.  
 
 
1.C2 Moviment de terres  
 
El moviment de terres consistirà en la redefinició de la planimetria de l´àmbit i el sanejament del ferm. 
Per això es terraplenarà l´àmbit d´actuació amb material adequat i es compactarà al 98%PM fins al nivell de l´esplanada i 
després s´afegirà una capa de 20cm de tot-ú artificial i es compactarà al 98%PM. 
S´excavaran també les rases pel pas de serveis i es reperfilaran els talussos i mota existent per adaptar-se a la nova rasant de 
la plataforma. 
 
La terra sobrant es traslladarà a l´abocador autoritzat. 
 
 
1.C3 Serveis: 
 
Xarxa de drenatge: 
Es construiran unes rases longitudinals de drenatge situades a cada costat de la plataforma. Tindran 60cm de profunditat i 
estaran reblertes per graves protegides amb geotèxtil i recobertes per encoixinament d´escorça de pi. 
 
Xarxa d’enllumenat públic 
 
Aquest projecte inclou l´obra civil per la implantació de l´enllumenat en la zona ponent, i el subministre i col.locació de columnes, 
lluminàries, cablejat i modificació del quadre existent per poder completar la xarxa d´enllumenat a tota la plataforma. 
La il.luminació de la plataforma es planteja amb columnes amb dues lluminàries cada 32m. 
S´inclouen en els annexes dos estudis lumínics realitzats un amb lluminàries de Led i l´altre amb lluminàries de Vapor de Sodi. 
Els resultats de tots dos compleixen el Pla director de l´enllumenat del municipi de Figueres. 
La Direcció Facultativa escollirà durant l´execució de l´obra el model que tingui menys impacte sobre el medi ambient i la salut 
de les persones, prenent en consideració la seva eficàcia i estalvi enegètic, per tant si s´acaba escollint la lluminària de Leds 
aquests seràn de menys de 3000ºK, el denominat Led Àmbar. 
A la zona ponent s´executarà la fonamentació de les columnes, es deixarà un tub de PE de diàmetre 90mm per al pas del 
cablejat i es construiran arquetes de distribució registrables de 40x40cm abans de cada columna. 
A tota la plataforma ( ponent i lllevant) s´implantaran les columnes que seràn troncocòniques de 8m d´alçada d´acer galvanitzat i 
dues lluminàries per columna, el cablejat i la connexió al quadre d´anllumenat existent ( inclosa la seva modificació) 
 
Xarxa de reg automàtic 
A la zona ponent es deixaran col.locats els tubs de PE de subministre de l´aigua, les arquetes i els tubs alimentadors del reg. 
A tota la plataforma ( ponent i llevant) s´instal.laran els programadors i les electrovàlvules i es col.locaran goters a l´arbrat i als 
arbustos de nova plantació. 
 
Futurs serveis 
S´executarà l´obra civil necessària per la implantació de futures infraestructures municipals. 
Es deixaran col.locats els tubs necessaris per a la futura estesa de la xarxa municipal de fibra òptica i per la implantació de 
càmares de vigilància en l´àmbit de l´aparcament. 
 
 



1.C4 Pavimentació 
 
La pavimentació de l´actuació d´arranjament de l´aparcament estarà formada per: 
 
. Subbase de material adequat compactat al 98%PM 
. base de tot-ú artificial compactada al 98%PM 
. encintat de vorada Tauló prefabricada de formigó de 100x20x8cm sobre base de formigó. 
. encintat de vorada Fiol prefabricada de formigó de 100x20x8cm sobre base de formigó. 
. paviment de tot-ú compactat e=7cm ( sobre base de 20) en les places d´aparcament 
. paviment asfàltic e=7cm en el carril de circulació 
 
En l´àmbit d´accés de vianants a l´aparcament s´utilitzaran: 
. vorada granítica de 20x25cm 
. peça de rigola de morter blanca de 30x30x8cm 
. reposició del paviment de les rases amb: panot, paviment de formigó o paviment asfàltic. 
. encintat de vorada Tauló prefabricada de formigó de 100x20x8cm sobre base de formigó. 
. paviment de formigó e=20cm  
. paviment de sauló 
 
 
1.C5 Arbrat 
 
Es plantaran 54 unitats de Populus Italica Nigra i un exemplar de Fraxinus Angustifolia. 
Al talús que limita amb la carretera de Llançà es plantaran entre els freixes existents espècies arbustives: ginesta, magraners i 
tamarius. 
Tota la plantació nova anirà dotada de sistema de reg. 
 
Els arbres es subministraran amb arrel nua i els arbustos en contenidor. 
Es presentaran les espècies, pertanyents a diferents vivers, per tal de poder escollir, segons la direcció facultativa, els 
exemplars amb les condicions i característiques més idònies per a ser plantats. 
 
 
1.C6 Mobiliari Urbà  
 
Es procedirà al subministrament i col�locació del mobiliari en els llocs grafiats en els plànols. 
 
Paperera: 
Es col.locaran papereres segons model a definir per la DF. 
 
Pilones: 
Per afitar l´àmbit de circulació dels vehicles i es col.locaran pilones de fusta. 
 
 
1.C7 Senyalització  
 
Es procedirà a la senyalització vertical i horitzontal de tot l´àmbit d´actuació.  
 
La senyalització vertical de trànsit es farà amb pals de secció rectangular de 80x40x2mm d´acer galvanitzat, encastats un mínim 
de 40cm. 
Les plaques ( quadrada, octogonal, triangular, rectangular, circular...) tindran làmines reflectores. 
 
La pintura dels passos de vianants i senyalització horitzontal serà de dos components amb esferes de vidre i aplicació manual 
amb llana. 
La pintura de les línees de carrils, aparcament, C/D, guals...serà pintura acrílica amb esferes de vidres i aplicació amb màquina. 
 
La senyalització definitiva haurà de tenir el vist-i-plau de la Guàrdia Urbana abans i després d´executar-se. 
 
La senyalització provisional de l´obra i dels desviaments necessaris del trànsit està inclosa en el pressupost. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANNEXES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX ANNEXES 
 
2.1 Normativa aplicable 
2.2 Control de qualitat 
2.3 Gestió de residus 
2.4 Instància de la propietat de la finca afectada 
2.5 Estudi lumínic: versió 1. Sodi  versió 2: Leds 
2.6 Càlcul línea enllumenat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 NORMATIVA APLICABLE 



2.1 NORMATIVA APLICABLE 
 
GENERAL 
 
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI.  
Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
RD 173/2010 que modifica el RD 314/2006 del CTE en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat 
 
Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats 
(BOE: 11/3/2010) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 



VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 
 
Ordenança d’obres i d’instal�lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 



GENÈRIC D’INSTAL�LACIONS URBANES 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal�lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat 
a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal�lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col�locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
Hidrants d’incendi 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 



 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
General 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal�lacions 
d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
 
Alta Tensió 
 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal�lacions de xarxa i a les instal�lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 



(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal�lacions de xarxa i a les instal�lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
 
Centres de Transformació 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal�lacions de xarxa i a les instal�lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
 
Enllumenat públic 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 CONTROL DE QUALITAT 



 
ACTIVITAT: 1  REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
1.1 Previ 

 
 
 
Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys 
 
Enllaç amb la vialitat existent 
 
Comprovació en planta de mides 
d’espais  públics 
 
Comprovació de les rasants 
respecta als edificis existents 
 
Possible existència  de serveis 
Afectats 
 
Comprovació dels punts de desguàs 
del clavegueram i dels punts 
d’escomesa dels serveis 
 
Elements existents a enderrocar o 
conservar. 

   

 
1.2 Confirmació 

 
Signatura Acta de Comprovació 
 del Replanteig 
(Ordre d’inici de les obres) 
 
 

    

 
 



 
ACTIVITAT: 2  MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
2.1 Previ 

 
 
Definició cotes de esbrossada 
 
 
 
 
 
 
 
Definició equips de moviment de 
terres  
 
Definició cotes d’excavació  segons 
qualitat de sols 
 
Definició préstecs i abocadors. 

Comprovació perfils transversals del 
terreny. 
Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i arena 
- Contingut de pedra 
- Contingut matèria orgànica 
- Esquerdes terreny natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

 
 
Qualitat dels sòls existents. 

 
 
2.000 m2 d’esplanada en 
Desmunt  o Terraplè de cota 
roja inferior 0.5 m. 

 
 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Contingut d’humitat higros-   còpica 
“in situ” 

 
2.2 Execució 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extensió i compactació tongades: 
- Gruix 
- Refinat 
- Localització de flonjalls. 
 
Condicions de drenatge: 
- Pendents de l’esplanada 
- Drenatge natural (cunetes) 
 

 
Qualitat de sòls emprats per a 
formar 
terraplens 
 
 
 
 
 
Compactació 

 
1.500m3 de terraplè , canvi 
de matèria o fracció diària. 
 
 
 
 
 
2.000m2  de tongada o 
fracció diària. 

 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica  
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
2.3 Confirmació 
 

 
Fase previa capa sotabase 

    

 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT :3   CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 



 
FASE DE 
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
3.1 Previ 

 
Replanteig en planta i alçat dels 
conductes 
 
Replanteig de la correcta distribució 
dels encreuaments de vial, 
embornals, pous de registre, 
connexions i els altres elements 
singulars. 
 
Acceptació dels equips de 
maquinaria 

 
Procedència dels materials 

 
Acceptaciò de la procedència 
dels materials. 

 
= 3.2 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats 
en el  3.2 

 
3.2 Execució 

 
 
 
 

 
Comprovació geomètrica i 
condicions de seguretat de les 
rases. 
Anivellament de fons de rasa. 
 
Col·locació llits de formigó. 
 
 
Resistència de les canonades. 
Col·locació de les canonades. 
Execució formigó de protecció i 
anellat 
Comprovacions de cota de les 
canonades respecte les rasants dels 
vials i  dels altres serveis. 
 
 
 
 
 
 
Execució pous de registre, 
embornals, connexions i elements 
singulars. 
 
 
Compactació de rases 
 
Execució dels encreuaments de vial 
 
Proves estanqueïtat canonades. 

 
 
 
 
 
Formigó de llits de protecció 
 
 
Resistència de les canonades 
 
 
 
 
 
Qualitat de sols per a rebliment 
de rases 
 
 
 
 
Resistència d’elements 
prefabricats. 
 
 
 
Compactació de rases 
 
 
 
Proves estanqueïtat 
canonades 

 
200 ml rasa oberta o fracció 
diària 
 
 
50 m3 de formigó col·locat o 
fracció diària. 
 
200 ml. canonada col·locada 
i canvi de secció. 
 
 
 
 
400 m3 rasa compactada  o  
canvi de material 
 
 
 
 
cada 25 elements o 100 ml 
de col·lector. 
 
 
200 m3 rasa compactada o 
canvi material. 

 
5 Mesures d’amplària, de fondària 
 i de pendent 
 
 
4 Resistències  a compressió. 
1 Consistència. 
 
2 Flexió transversal  
 
 
 
 
 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica  
 
1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció de testimoni. 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
3.3 Confirmació 

 
Fase prèvia capa sotabase 

    

 



 
ACTIVITAT: 4  SOTABASE GRANULAR 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
4.1 Previ 

 
 
Acceptació de l’esplanada 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència del 
material de sotabase. 

 
 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 
Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals de l’esplanada 
 
Comprovació dels encreuamnents 
de vials 
 
De la procedència (prèstec, gravera) 

 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de l’esplanada. 
 
 
Acceptació de la procedència 
del material de sotabase. 

 
 
 
 
 
 
 
1.000 m2 vial refinat o fracció 
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
 
 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
2 Granulomètric 
2 Equivalents de sorra 
2 Límits Atterberg 
2 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
 

 
4.2 Execució 

  
Extensió de la capa de sotabase 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la 
capa de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació 

 
300 m3 d’aportació de 
material o fracció diària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 m3 de sotabase compac 
tada o fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
4.3 Confirmació 
 

 
Fase prèvia capa base 

    

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT: 5 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES. 



 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
 
5.1 Previ 

 
 
 
Replanteig 
 
Acceptació de la procedència  
d’elements de vorada. 

 
 
 
 
 
Geometria i acabats. 

 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència  
d’elements de vorada. 

 
 
 
 
 
3 Mostres aleatòries de 
vorada. 
 
3 Mostres aleatòries de rigo-
les 

 
 
 
 
 
3 Resistència a compressió prèvia  
extracció d’un testimoni Ø10 cms. 
 
1 Desgast per fregament. 

 
5.2 Execució 
 
 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada. 
 
Control visual d’alineació i 
d’anivellació 
 
 
 
 
 
 
 
Execució del formigó de base i   
protecció. 
 
 
Execució de juntes. 

 
 
 
 
 
Execució de vorades. 
 
 
 
 
 
Formigó de base i protecció. 

 
 
 
 
 
200 ml. de vorada col·locada 
o fracció diària. 
 
200 ml. de rigola col·locada 
o fracció diària. 
 
200 ml. de vorada col·locada 
o fracció diària. 
 
 

 
 
 
 
 
1 Resistència a compressió prèvia 
extracció d’un testimoni Ø10 cms. 
 
1 Desgast per fregament. 
 
 
4 Resistències a compressió 
1 Consistència. 

 
5.3 Confirmació 

 
Fase prèvia pavimentació. 
 
 

 
Les mateixes inspeccions que en  
5.1 i 5.2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT: 6 IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 
FASE DE       



CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
 
 
6.1 Previ 

 
 
 
 
 

Situació en planta i alçat de la 
situació de cada servei a la zona 
de voravia. 
 
Coordinació i ordre d’implantació 
dels diferents serveis. 
 
Procedència dels materials. 

 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència 
dels materials específics de 
cada servei. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Homologació, Segells conformitat, 
certificats  

 
6.2 Execució 

 
 
 
 

 
Comprovació geomètrica rases. 
 
Disposició en planta i alçat de 
cada servei. 
 
Col·locació de serveis. 
 
Execució de tronetes i elements 
singulars. 
 
Execució, rebliment i compactació 
de rases. 
 
Col·locació conducte  
d’enllumenat 
 
Col·locació punts de llum. 
Terraplè coronació voravies. 
Instal·lació línies elèctriques. 
 

 
Control geomètric. 
 
 
 
 
Normalitzats de recepció en 
obra. 
 
Formigó armat per a tronetes i 
elements singulars. 
 
Qualitat del rebliment i 
compactació igual que les 
rases de clavegueram. 
 
 
 
Les mateixes inspeccions que 
en 2.2 
 

 
20 ml. de vial 
 
 
 
 
 
 
Cada element de formigó 
armat 

 
Amplada i profunditat de rasa  
 
 
 
 
 
 
4 Resistència compressió. 
1 Consistència  

 
6.3 Confirmació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceptació de la xarxa d’abastament 
d’aigües. 
 
Acceptació de la xarxa de gas. 
 
Acceptació de la xarxa telefònica 
 
Acceptació de la xarxa elèctrica. 
 
Certificats d’instal.lacions 
elèctriques. 
 
 

 
Proves definitives de 
d’abastament d’aigües. 
 
Normalitzats de recepció de la 
xarxa de gas. 
Proves de mandrilat de les 
conduccions telefòniques. 
Específics de recepció de la xarxa 
d’alta tensió. 
Específics de recepció de les 
instal.llacions d’enllumenat públic.  
 

 
Trams significatius de 
canonada. 
 
 
Trams significatius de 
canonada. 
 

 
1 Pressió interior. 
1 Estanqueïtat. 
 
1 Pressió interior. 
 

 

 



 
ACTIVITAT: 7  BASE DE CALÇADA 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
7.1 Previ 

 
 
Acceptació de la sotabase granular 
 
 
Acceptació de la procedència de 
materials de base granular. 

 
 
Refinat de la capa de sotabase. 
 
 
De la procedència (pedrera o 
instal·lació d’esmicolament) 

 
 
Acceptació de la capa de 
sotabase. 
 
 
Acceptació de la procedència. 
 
 
 

 
 
1.000 m2 vial refinat o fracció  
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
2 Granulomètric 
2 Equivalents de sorra 
2 Límits Atterberg 
2 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Cares de fractura 
 

 
7.2 Execució 

  
Extensió de la capa de base 
 
 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la 
capa de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació de la capa de 
base 

 
300 m3 d’aportació de 
material o fracció diària. 
 
 
 
 
 
 
300 m3 de base compactada 
o fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
7.3 Confirmació 
 

Acceptació definitiva de vorades i 
rigoles abans del paviment definitiu. 
 
Acceptació de l’acabat de coronació 
de pous, embornals i elements 
singulars. 
 

 
 
 
 
 
 
Refinat definitiu capa de base. 
 
Comprovació pendents transversals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000 m2 de capa de base 
refinada, o fracció. 
 
 

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

 
 
 
 
ACTIVITAT: 8  FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES 



 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
8.1 Previ 
 

 
 
 
Acceptació de la coronació del 
terraplè de voravia. 
 
Acceptació de la disposició final de 
les tronetes i elements singulars de 
voravia (control de cotes superiors). 
 
Definició situació escossells. 
 
Definició de les condicions 
d’execució. 
- Dosificació formigó. 
- Consistència. 
- Juntes. 

 
=4.1 Acceptació de l’esplanada 

 
=4.1 Acceptació de l’esplanada 
 
 

  

 
8.2 Execució 

 
 

 
Anivellació i acabat del formigó 

 
Control geomètric 
 
 
 
 
 
 
D’execució del formigó de 
voravia. 

 
20 mts de base de voravia 
acabada. 
 
 
 
 
 
50 m3 o fracció diària de 
formigó col·locat. 

 
Gruix de la capa. 
Pendent transversal. 
Cotes referides a la coronació de 
vorada i a la coronació de tapes i 
cèrcols de tronetes. 
Amplada voravia. 
 
4 Resistència a compressió. 
1 Consistència. 

 
8.3 Confirmació 
 

   
=8.2 Control geomètric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ACTIVITAT : 9  PAVIMENTS MESCLES BITUMINOSES  I PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
FASE DE       



CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
9.1 Previ 

 
Acceptació de la capa base 
 
Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació del projecte de mescla 
asfàltica o fórmula de treball. 
Acceptació de la dosificació del 
formigó (acceptació dels àrids). 
 
 

 
=7.3 
 
Instal·lacions de procedència. 

 
= 7.3 
 
Acceptació de la procedència 
del material de mescles 
asfàltiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova de paviments 
de formigó. 

 
= 7.3 
 
3 mostres aleatòries d’àrids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
3 Granulomètric. 
1 Qualitat “Los Angeles”. 
1 Coeficient de puliment accelerat 
(capa de trànsit). 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”). 
1 Adhesivitat. 
1 Friabilitat. 
1 Equivalent de sorra de la barreja 
d’àrids en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió-compressió. 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució juntes. 
 

 
9.2 Execució 

 
Acceptació regs d’imprimació en 
paviments de mescles asfàltiques. 
 
Acceptació de la maquinària 
d’estesa i compactació de mescles 
asfàltiques. 

 
 
 
 
Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques . 
- Guarit reg d’imprimació. 
-Comprovació temperatura mescla. 
- Gruix. 
- Control de cotes. 
- Acabat superficial. 
- Execució de juntes. 
- Comprovació dels  embornals 
- Regs d’adherencia. 
 
 
 

 
 
 
 
Execució dels paviments de 
mescles asfàltiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Execució dels paviments de 
formigó. 

 
 
 
 
1000 Tn de mescla 
col·locada. 
 
 
 
 
500 Tn de mescla col·locada 
o fracció diària. 
 
 
 
50 m3 de formigó col·locat. 

 
 
 
 
1 Granulomètric (àrids i filler). 
1 Granulomètric (barreja àrids). 
1 Límits d’Attergerg (mescla àrids). 
1 Equivalent sorra (mescla fabricada 
després d’extret el lligant). 
 
1 Marshall. 
3 Provetes(Dens.,Estabilitat,Deform.) 
2 Contingut de lligant. 
2 Contingut de lligant. 
 
4 Resistència a flexo-tracció. 
1 Consistència. 
 

 
9.3 Confirmació 
 
 
 

 
Paviments d’aglomerat asfàltic. 
 
Paviments de formigó. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Confirmació paviments  
d’aglomerat asfàltic. 
Confirmació paviments de 
formigó. 
 

 
100 ml vial acabat. 
 
500 m2 vial acabat. 

 
5 Testimonis gruix amb determinació 
de la densistat. 
5 Testimonis gruix i 
5 Testimonis resistència flexo-tracció. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 GESTIÓ DE RESIDUS 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 1516,00 758,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 93,50 55,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1609,50 t 813,00 m
3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 62,580 0,082 44,700

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 29,055 0,001 37,250

fibrociment 170605 0,010 0,745 0,018 0,298

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 92,38 t 0,7544 82,25 m
3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Aparcament crta. Llançà

Figueres

si

Comarca : l´Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres

residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 66
graves/ sorres/ pedraplè 909,6
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 975,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel�la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no no especial

no inert

no no especial

no inert
no no especial

0,00

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de

residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial
si especial

no no especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ  (obra)

0,00

0,00

(m3)

66,00

909,60

0,00

0,00
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0,00 975,600,00



-

-

si

tipus de residu
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 3,98

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 7,68
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m
3

3,98 €/m
3

5,00 €/m
3 70,00 €/m3

Terres 975,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m
3

7,68 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 60,35 463,45

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 50,69

2.491,04

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 1.877,21

El pressupost de la gestió de residus és de : 141,71

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

16.011,57

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

608,28 4.123,06 8.789,19

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Instal�lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

serveis SA

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

 17491 Peralada

Costa brava de Pol.Ind Paratge d´en Guil E1157,10

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són

presents (dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

22094,05 3882,89 8789,19

Valoritzador / Abocador          

-

2.027,59

runa neta

- -

- -

-

-

-

608,28

-

-

- -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 240,17

- - -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal�lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal�lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i

altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal�lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L  .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,

previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i 

se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 1704,00 T

T 92,38 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 3,36 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 16,74 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150 €

Figueres

euros/T 36,96

PES TOTAL DELS RESIDUS

92,38

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

221,10

euros/T 184,14

Total fiança **

20,1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1704,00
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2.4 INSTÀNCIA DE LA PROPIETAT DE LA FINCA AFECTADA 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ESTUDIS LUMÍNICS: versió 1: Sodi versió 2: Leds 



ESTUDI LUMINOTÈCNIC

Estudi luminotècnic per aparcament  
dissuasiu de la carretera de Llançà,  
al Terme Municipal de Figueres (Girona) 

Punt de llum utilitzat:  
BERNA 70W VSAP de ROURA  

Client: Ajuntament de Figueres
Nº d'estudi: 174201612

Fecha: 21.12.2016 
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico



ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

ESTUDI LUMINOTÈCNIC
Portada del proyecto 1
Índice 2
Aparcament (70W VSAP)

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 9
Rendering (procesado) de colores falsos 10
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 11
Gráfico de valores (E) 12

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 13
Gráfico de valores (E) 14

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Isolíneas (E) 15
Gráfico de valores (E) 16

Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Isolíneas (E) 17
Gráfico de valores (E) 18

Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Isolíneas (E) 19
Gráfico de valores (E) 20

Página 2



ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública 

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA RV4GR2.3 BERNA 70W HPS
Flujo luminoso (Luminaria): Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 426 cd/klm
con 80°: 415 cd/klm
con 90°: 150 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias: 
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

5368 lm  
6600 lm
70.0 W 
unilateral abajo 
32.000 m
9.500 m
9.403 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.512 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA RV4GR2.3 BERNA 70W HPS
Flujo luminoso (Luminaria): Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 426 cd/klm
con 80°: 415 cd/klm
con 90°: 150 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 
Potencia de las luminarias: 
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

5368 lm 
6600 lm
70.0 W 
unilateral abajo 
32.000 m
8.500 m
8.403 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.512 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Lista de luminarias

ROURA RV4GR2.3 BERNA 70W HPS 
N° de artículo: RV4GR2.3 
Flujo luminoso (Luminaria): 5368 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm 
Potencia de las luminarias: 70.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 29  65  94  100  81 
Lámpara: 1 x PHILIPS MASTER SON-T PIA 
PLUS 70W (Factor de corrección 1.000).
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación 

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4

Em [lx] U0
9.71 0.52
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación 

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
7.41 0.44

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
4.85 0.69

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
6.36 0.59
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación 

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5

Em [lx] U0
9.22 0.41
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21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Rendering (procesado) en 3D
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INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 4 Puntos 

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

9.71 5.07 18 0.522 0.284
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 4 Puntos 

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

9.71 5.07 18 0.522 0.284
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21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

7.41 3.22 13 0.435 0.245
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

7.41 3.22 13 0.435 0.245
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21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

4.85 3.34 5.99 0.689 0.558
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

4.85 3.34 5.99 0.689 0.558
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

6.36 3.72 9.95 0.586 0.374
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21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

6.36 3.72 9.95 0.586 0.374
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21.12.2016

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. 
Avda. Mar Mediterrani, 10 
08130 Sta. Perpetua de Mogoda 
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

9.22 3.77 18 0.409 0.208
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Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Aparcament (70W VSAP) / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 272

Trama: 11 x 3 Puntos 

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

9.22 3.77 18 0.409 0.208
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES - SECCIÓ TIPUS AMB ARBRES

Notes Instal·lació:
Client: Ajuntament de Figueres
Codi Projecte: DP-17013
Data 23/01/2017

Notes

Projectista: SANTA & COLE
Direcció: Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona
Tel.-Fax T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

Advertiments:
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Angle° Color Coeficient Il.lum.Mitjana Luminància Mitjana
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

xx_STR_Z_1_C_1 32.00x4.00 Pla RGB=219,54,36 40% 10 1.32
xx_STR_Z_2_C_1 32.00x3.00 Pla RGB=126,126,126 C2 7.01% 15 0.97
xx_STR_Z_2_C_2 32.00x3.00 Pla RGB=126,126,126 C2 7.01% 13 0.65
xx_STR_Z_3_C_1 32.00x4.00 Pla RGB=219,54,36 40% 9 1.21

Dimensions Paral·lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 32.00x14.00x0.00

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 3 lux 22 lux 0.25 0.13 0.53

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

Contaminació Lluminosa

FHS inst.

0.78 %

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 2



DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00
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20.00

Fila A_2_4 Fila A_2_5Fila A_1_4 Fila A_1_5
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

2.2 Vista Lateral

Escala 1/70

0.00 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00 7.70 8.40 9.10 9.80 10.50 11.20 11.90 12.60 13.30 14.00 14.70 15.40 16.10 16.80 17.50 18.20 18.90
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

3.1 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Cons. lm

A 1 X -96.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 ARNE 3K ARP36B1V 0.70 ARP 3K 36 500 50/58W 1*5015
2 X -64.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
3 X -32.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
4 X 0.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
5 X 32.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
6 X 64.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
7 X 96.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
8 X 128.00;3.00;7.70 10.0;0.0;0.0 0.70
9 X -96.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70

10 X -64.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
11 X -32.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
12 X 0.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
13 X 32.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
14 X 64.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
15 X 96.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
16 X 128.00;3.00;8.50 10.0;0.0;0.0 0.70
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.1 Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 3 lux 22 lux 0.25 0.13 0.53

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

xy

z

10 10 10 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10

13 13 13 13 12 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13

16 16 16 16 15 14 13 12 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16

19 19 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 7 6 5 5 4 4 6 9 9 10 11 12 13 15 16 18 19 19 19 19

21 21 20 20 19 18 16 14 13 11 11 10 9 9 8 8 8 8 9 9 10 11 11 13 14 16 18 19 20 21 21 21

22 22 21 21 20 18 17 15 13 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 15 17 18 20 21 21 22 22

21 21 21 20 19 18 16 14 13 12 11 11 10 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 16 18 19 20 21 21 21

19 20 19 19 18 16 15 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19 20 19

17 17 17 16 16 15 14 13 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 17

15 15 15 15 14 13 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15

13 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13

12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 10 9 10 11 11 12 12 12 12

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 3 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11

9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 3 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Escala 1/100 CV= 0.351
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pla de Treball_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 3 lux 22 lux 0.25 0.13 0.53

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

xy

z

0 2 5 7 10 12 14 17 19 22

Escala 1/100
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.3 Valors d'Il.luminància sobre: CALÇADA

O (x:0.00 y:4.04 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 8 lux 22 lux 0.60 0.38 0.63

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

4.04

5.04

6.04

7.04

8.04

9.04

xy

z

21 21 20 20 19 18 16 14 13 11 11 10 9 9 8 8 8 8 9 9 10 11 11 13 14 16 18 19 20 21 21 21

22 22 21 21 20 18 17 15 13 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 15 17 18 20 21 21 22 22

21 21 21 20 19 18 16 14 13 12 11 11 10 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 16 18 19 20 21 21 21

19 20 19 19 18 16 15 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19 20 19

17 17 17 16 16 15 14 13 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 17

15 15 15 15 14 13 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15

Escala 1/100 CV= 0.300
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: CALÇADA_1

O (x:0.00 y:4.04 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 8 lux 22 lux 0.60 0.38 0.63

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

4.04

5.04

6.04

7.04

8.04

9.04

xy

z

0 2 5 7 10 12 14 17 19 22

Escala 1/100
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.5 Valors d'Il.luminància sobre: VORERA A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 4 lux 19 lux 0.35 0.19 0.55

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

xy

z

10 10 10 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10

13 13 13 13 12 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13

16 16 16 16 15 14 13 12 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16

19 19 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 7 6 5 5 4 4 6 9 9 10 11 12 13 15 16 18 19 19 19 19

Escala 1/100 CV= 0.385
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.6 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: VORERA A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 4 lux 19 lux 0.35 0.19 0.55

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

xy

z

0 2 4 6 8 10 13 15 17 19

Escala 1/100
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE

DP-17013
Ctra. C 251 KM 5,6 La Roca, Barcelona

23/01/2017
T. +34 938 462 437 F. +34 938 711 767

4.7 Valors d'Il.luminància sobre: VORERA B

O (x:0.00 y:9.77 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 9 lux 3 lux 13 lux 0.31 0.22 0.71

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

9.77

10.77

11.77

12.77

13.77

xy

z

13 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13

12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 10 9 10 11 11 12 12 12 12

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 3 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11

9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 3 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Escala 1/100 CV= 0.196
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
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23/01/2017
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4.8 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: VORERA B_1

O (x:0.00 y:9.77 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 9 lux 3 lux 13 lux 0.31 0.22 0.71

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

9.77

10.77

11.77

12.77

13.77

xy

z

0 1 3 4 6 7 9 10 12 13

Escala 1/100
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DP-17013 APARCAMENT FIGUERES
SANTA & COLE
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4.9 Valors d'Il.luminància sobre: VORERA B_U>0.4

O (x:0.00 y:9.77 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 7 lux 13 lux 0.69 0.50 0.72

Tipus Càlcul Només Dir. + Equip

X

Y

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00

9.77

10.77

11.77

12.77

13.77

xy

z

13 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13

12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 10 9 10 11 11 12 12 12 12

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 3 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11

9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 3 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Escala 1/100 CV= 0.165
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2.6 CÀLCUL LÍNEA ENLLUMENAT 



ELPER1.XLS

tensió 3x230/127v.

TRAM POTENCIA POTENCIA TENSIO INTENSITAT SECCIO LONGITUD C. de T. %C de T.

wats Càlcul (wats) volts ampers mm2 m volts

Q-1 1820 3276 230 9,69 16 75 0,72 0,31%

1-2 1680 3024 230 8,94 10 30 0,43 0,50%

2-3 1540 2772 230 8,20 10 34 0,44 0,69%

1-4 1400 2520 230 7,45 10 34 0,40 0,87%

1-5 1260 2268 230 6,71 10 34 0,36 1,02%

1-6 1120 2016 230 5,96 10 34 0,32 1,16%

1-7 980 1764 230 5,22 10 34 0,28 1,29%

1-8 840 1512 230 4,47 10 34 0,24 1,39%

1-9 700 1260 230 3,73 10 34 0,20 1,48%

1-10 560 1008 230 2,98 10 34 0,16 1,55%

1-11 420 756 230 2,24 10 34 0,12 1,60%

1-12 280 504 230 1,49 10 34 0,08 1,64%

1-13 140 252 230 0,75 10 34 0,04 1,65%
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present Estudi de seguretat i salut es redacta d’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i, 
en concret, amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. En aquest document s'analitza el procés constructiu de l’obra i els riscos que porta inherents i s'estableixen 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. 
 
En base a l'art. 7è de RD 1627/1997, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i salut, el contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i salut en el 
treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. Aquest Pla de Seguretat i salut 
haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, en el cas de que no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de Seguretat i Salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un Avis previ a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del 
Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per 
a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes  (art, 11è). 
 
Correspondrà al Contractista aconseguir que el procés productiu sigui segur. En resum, es tracta d’executar l’obra sense accidents laborals ni malalties 
professionals. 
 
2. DADES GENERALS DE L'OBRA 
 

OBRA Projecte de l'Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent 

 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE FIGUERES (17600 GIRONA) 

PRESSUPOST (PEM) 138.836,06 € 

REDACTORS DEL 
PROJECTE I DE 
L'ESTUDI SEGURETAT 

ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTÀZAR, arquitecta 
MARTÍ POU i MOLINET, enginyer 

 

 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Aquest projecte proposa l´arranjament i millora ambiental de la zona ponent del terrenys utilitzats com a aparcament dissuasiu. i s´emmarca en la 
proposta global de les dues finques utilitzades com a aparcament. 
Aquest projecte es desglossa en tres tipus d´actuacions: una d´arranjament i drenatge del ferm de la plataforma  
( carril i places d´aparcament), una d´adequació dels talussos que relacionen la plataforma amb la carretera de Llançà i amb la riera, i per últim 
l´adequació dels accessos a la plataforma. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 4030m2, que es desglossen: 
 
Àmbit plataforma   2500m2 
Àmbit adequació talussos   1280 m2 
Àmbit adequació accesos  250 m2 
 
El projecte inclou el moviment de terres necessari per ajustar la planimetria de la plataforma i garantir d´una banda l´accessibilitat entre aquesta i la 
vorera adjacent i per altra banda garantir el pendent longitudinal i transversal necessari pel bon drenatge, complementat amb l´execució d´unes rases de 
graves que facilitaran la captació de les aigües d´escorrentia, tot mantenint sense afectacions la mota actual i sense alterar el funcionament hidràulic del 
conjunt. 
Per facilitar les tasques de manteniment del ferm, s´asfaltarà el carril de circulació però es deixaran permeables les places d´aparcament amb una capa 
de tot-ú. 
S´executarà l´obra civil necesària per poder implantar el servei d´enllumenat, de reg automàtic i de futurs serveis municipals, i es completarà l´actuació de 
la zona llevant, implantant a tota la plataforma les columnes, lluminàries i cablejat, així com la plantació d´arbrat, arbustos i dotació de reg.  
També s´implantarà l mobiliari urbà i la senyalització bàsica per garantir el bon funcionament de l´espai. 
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4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laboral, durant l’execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal�lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l'obra, 

amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la Seguretat i Salut dels treballadors. 
• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
• L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents fases del treball. 
• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra. 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
• L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis: 

o Evitar riscos. 
o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
o Combatre els riscos a l'origen. 
o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
o Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influencia dels factors ambientals en el treball. 
o Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
o Donar les degudes instruccions als treballadors. 

• L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les 
feines 

• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 

• L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a 
la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

• Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
5. TREBALLS PREVIS AL INICI DE LES OBRES 
 
Amb anterioritat al inici dels treballs d'execució de les obres, s'hauran d'haver adoptat a l'obra les següents mesures de prevenció: 
• Instal�lació de les casetes per a vestidor, menjador, serveis higiènics, despatx i farmaciola, per al personal que treballarà a l'obra 
• Disposició d'un telèfon connectat a la xarxa telefònica nacional, per poder comunicar-se en tot moment i demanar els auxilis necessaris quan faci 

falta. 
• Senyalització de les obres, amb la inclusió de regulació del trànsit, 
• Prohibició de l'accés a l'obra a tota persona aliena, amb la col�locació per part del contractista d’un tancat perimetral al voltant de la zona 

afectada per l’obra 
• Obligatorietat de l'ús del casc i proteccions corresponents per a cadascun dels treballs a realitzar, i 
• Col�locació dels pòrtics d'abalisament de les línies elèctriques aèries. 

 
 
6. PREVISIÓ DE PERSONAL OCUPAT 
 
Per a la correcta execució de les obres es preveu un total de 5 operaris treballant simultàniament a l'obra, fins a un màxim puntual de 6 operaris. 
 
 
7. INSTAL�LACIONS PROVISIONALS 
 
Atenent les característiques de les obres calen algunes instal�lacions provisionals que assegurin el tancament dels accessos a l’obra sempre que es 
vulgui, la qual cosa permeti poder treballar sense posar en perill la integritat física de la gent aliena a l’obra. 
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Hi ha activitats diàries que exigeixen una certa intimitat o mode de relació amb altres persones. Per això, es demana la instal�lació d'una caseta d’obra 
per oficina i una altra per a lavabo, inodor i/o vestidor. Aquest fet condicionarà 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 confort. 
• Resoldre ordenadament les circulacions dins les instal�lacions, evitant al màxim les interferències. 
• Organitzar de manera segura el ingrés, estada i sortida a l’obra. 

 
QUADRE INFORMATIU D’EXIGÈNCIES LEGALS VIGENTS 

Vestidor (superfície mínima) 5 treballadors x 2 m2/treballador = 10 m2 

Menjador (superfície mínima) 5 treballadors x 2 m2/treballador =10 m2 

Inodors (quantitat) 5 treballadors : 25 treballadors = 1 

Lavabos (quantitat) 5 treballadors : 10 treballadors = 1 

Dutxes (quantitat) 5 treballadors : 10 treballadors = 1 
 
 
8. FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Treballs Previs 
Quadre provisional d’obres: No caldrà contractar provisional d’obres d’aigua i de llum. 
Muntatge d’instal�lacions fixes d’obra: No cal cap mena d’instal�lació fixa, però sí caseta d’obra 
 
Demolicions 
Les operacions de demolició inclouen el repicat  dels paviments existents i retirada dels elements urbans, la càrrega dels residus resultants i el 
transport i abocament a  retirada de la capa vegetal, una excavació important a fi d’aconseguir una cota de caixa d’excavació per al vial que permeti 
uns accessos fàcils. 
 
Moviment de terres 
Les operacions de moviment de terres inclouen aportació de la base granular, i l'excavació i replè de rases i pous. 
 
Buidats: les operacions de moviment de terres per a buidats comprenen les excavacions amb mitjans mecànics de volums de terres per sota del nivell 
natural del terreny, a fi d'aconseguir un espai on realitzar fonamentacions o col�locar diferents elements prefabricats: armaris per a transformadors, 
caixes per a contenidors de residus soterrats, arquetes, pous de registres, etc. 
 
Rases i pous: Els moviments de terres per a rases i pous comprenen les operacions d'excavació mecànica de les rases, normalment amb 
retroexcavadora o excavadora giratòria, la càrrega del material resultant sobre camió, el transport de les terres a l'abocador o lloc d'acopi provisional i 
el replè posterior de la rasa, una vegada s'hagi col�locat els conductes necessaris. 
 
Paviments 
Pavimentació  amb aglomerat asfàltic en calent i paviment de material granular tipus tot-u 
 
Mobiliari urbà i senyalització 
Inclou les partides de subministre i instal.lació de papereres i pilones i la senyalització vertical i horitzontal. 
 
 
9. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra i de maquinària, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d’execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment, etc.). 
 
Activitats de treballs previstos a l’obra: 
• Demolicions 
• Moviment de terres (buidats i excavació de rases i pous) 
• Paviments 
• Jardineria 
 

Oficis que intervenen a l’obra susceptibles de prevenció de riscos laborals: 
• Maquinistes per excavacions i moviments de terres 
• Paleteria 

  
Maquinària prevista per a la realització de l’obra, essent generalment propietat del Contractista adjudicatari la maquinària fixa. 
• Carretó autobolquet 
• Compressor 
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• Martell pneumàtic 
• Màquines en general: radials, cisalles, talladores i semblants 
• Vibradors per a formigons 
• Camió amb grua 
• Camió formigonera 
• Camió de transport de materials 
• Trepant portàtil 
• Formigonera elèctrica (pastera) 

 
 
10. ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS DE LES ACTIVITATS 
 
DEMOLICIONS 
Conjunt d'activitats que tenen com a objectiu l'enderroc dels gruixos dels paviments existents i dels elements urbanístics afectats i la retirada dels 
residus per a la rehabilitació o construcció del futur vial. 
 
Observacions generals: 
L'activitat de demolicions comporta, bàsicament, l'enderroc i demolicions dels paviments existents i la retirada dels elements urbanístics afectats, així 
com la càrrega, transport i l'abocament dels residus resultants en abocador autoritzat. Per aquest motiu s'ha de: 
• Planificar les demolicions considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la 

maquinària per a les demolicions, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al 

transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col�lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal�lacions 
d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució de l’obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, del 24 d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul�lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.- Caigudes de persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                  LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor 
i risc causat pel nivell de soroll. 
 
Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat  
• S’instal�larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on 

calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal�lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 
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Procés 
• El personal encarregat de la realització de les demolicions haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 

pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
• Si en els edificis col�lidants, abans d’iniciar l’obra, hi haguessin esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
• En el procés de realització de les demolicions es vetllarà pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les 

sabates, etc.). 
• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida 

de camions. 
• En l’interior de l’obra, s’ha de col�locar senyals indicatius dels treballs de demolició.  
• En la realització de les demolicions, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, 

conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl�lica tubular modular. 
• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  

el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col�locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la 

cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, 

canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a 

causa del buidat. 
• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 

 
Elements auxiliars   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col�locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col�lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col�lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i 
el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com 
a màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de 
xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. 
L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 
• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló 

de fusta. 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal d’advertència de matèries explosives. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col�locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treball manual de demolició pels operaris especialitzats: 

• Cascos. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
• Granota de treball. 

 
Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

• Cascos. 
• Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
• Guants de cuir. 
• Davantal de cuir. 
• Maniguets de cuir. 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir amb polaines. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
• Cascos. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 
• Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
• Canelleres. 

 
Treballs de transport horitzontal (conductors): 

• Cascos. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori. 

 
Treballs de transport vertical (operadors de grua): 

• Cascos. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
Conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el terreny per a la construcció o rehabilitació del futur vial.  
 
Buidats.   
Excavacions de rases i pous.  
   
Observacions generals: 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres. Per aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la 

maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per 

al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col�lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal�lacions 
d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
BUIDATS 
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Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d'esplanació o de la rasant del terra. 
    
Descripció : 
Un cop s'hagi realitzat l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver 
estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; 
i inclús suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà 
el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l'excavació esdevindrà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
• Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l'excavació. 
• Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
• Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 

 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
• Excavadores. 
• Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla): 
• Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
• Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
• Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la fonamentació. 
• Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 

 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució de l’obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, del 24 d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul�lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                  LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat  
• S’instal�larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on 

calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal�lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
Procés 
• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 

desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins (aparició 

d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 
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• Si aquest sanejament es realitza manualment es col�locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, convenientment 
ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la 

maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida 

de camions. 
• En l’interior de l’obra, s’ha de col�locar senyals indicatius de la pendent de la rampa.  
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, 

conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl�lica tubular modular. 
• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  

el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col�locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la 

cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, 

canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a 

causa del buidat. 
• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una 

bastida. 
 
Elements auxiliars   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col�locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col�lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col�lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà 

haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de 

fusta. 
  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
• Senyal de perill indefinit.  
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
• Cascos. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 

  
Treballs auxiliars (operaris)  : 
• Cascos. 
• Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
• Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
• Guants de lona i cuir (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
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• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    
Descripció : 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 2 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 2 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

• Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
• Operaris per realitzar l’excavació manual. 
• Operaris pels treballs d’estretament. 
• Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 

   
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 

• Màquines excavadores. 
• Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

• Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
• Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels  pous s’haurà d’il�luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

 
El procés d’estrebament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 

Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul�lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
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(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
Posada a  punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal�lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .. 
 
Procés 
Rases 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la corresponent experiència. 
• No s’han de retirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui 

actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es 

comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o 

ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per 
les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, 
no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt 
bona. En cas contrari, cal baixar el tauló fins que estigui clavetejat en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els 
seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa 
de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, 
havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos 
operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 
1 m., com a mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera 
del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col�locaran tanques mòbils que s’il�luminaran, durant la 

nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, 

taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per 
eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, 
conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal�lada a escassa distància del 
traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de 
contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, 
amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, 
només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les 
bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de 

fangs. 
• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina 

del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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Pous 

• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de 
l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal�lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. 
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la 

caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il�luminar convenientment la part superior i els entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il�luminat i alhora, disposarà d’una il�luminació 

d’emergència. 
a) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la 

correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 
b) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
c) El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no es pugui desfermar . 
d) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat. 
e) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, 

xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de 

fangs. 
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat 

degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de connexió estiguin en bon estat, substituïnt-les  posat que s’observi 

qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina 

del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, als talls on sigui precís. 
 
Elements Auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa 
següent: 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col�locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Sistemes de Protecció Col�lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col�lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part superior per un 
tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat : 

• Senyal de perill indefinit. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap.  
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col�locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
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Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
• Cascos. 
• Guants de cuir.  
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
Treball en rases i pous (operaris)  : 

• Cascos. 
• Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
• Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
• Guants de lona i cuir (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
• Canelleres. 
• Armilla de malla lleugera i reflectant. 

   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla 
de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, 
del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

PAVIMENTS 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats resistents i/o aspecte per a ser òptim per a la circulació segura de 
vehicles i vianants. 
 
Tipus de revestiments : 
• Peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o artificial, panot, ceràmica, 

ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
• Paviments de formigó: bases i paviments de formigó vertut amb acabat superficial remolinat, raspatllat o pulit. 
• Mescles bituminoses: capes de mescles bituminoses de gruix reduït esteses des d'estenedora i compactades amb corró vibratori 

 
Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o 
assimilables. Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal�lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de 
personal aliè a l’obra; les instal�lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per la seva 
construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la 
maquinària instal�lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, 

toro, etc.  
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal�lació elèctrica provisional. 
• Instal�lacions d’higiene i benestar. 

Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa 
constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul�lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
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Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i 
bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal�lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 
Procés 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los 
amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il�luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal�lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, 

etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il�luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il�luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; 

alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin 

caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el 

peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de 

zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 

de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
 
Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de 

respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa 

s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins 

a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la 

càrrega.  
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• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar 
vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col�locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant 

senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa 

elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la 

planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i 

botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de 

seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de 

cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
• Els paquets de lamel�les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes 

al mateix nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) 

per pols de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 
 
Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col�locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col�lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col�lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul 
es col�locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col�locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la 
legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
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Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
Pels treballs de col�locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla 
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
11. ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS DE LA MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L'OBRA 
 
CARRETÓ AUTOBOLQUET 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment  
 
Per evitar el risc de bolcar de la màquina durant el buidat, està previst senyalitzar i muntar un fort topall de fi de recorregut davant del lloc on el carretó 
autobolquet hagi d’abocar la seva càrrega. La bolcada es pot presentar en les següents circumstàncies: 
 

• Circular amb el bolquet al davant per pendents molt fortes portant-lo ple. 
• Durant l’abocament de materials a rases o talussos, motivat per fallades en la consistència del terreny i/o per l’adhesió de materials al fons del 

bolquet quan es transporten humits, de manera que es provoca un desplaçament del centre de gravetat. 
• Maniobrant o circulant al costat de rases i talussos, el vehicle pot bolcar per una falsa maniobra del conductor o per la manca de cohesió del 

terreny. 
• Per càrrega excessiva i mal repartida que pot reportar un desplaçament del centre de gravetat, unit a una frenada sobtada o circulant per terrenys 

accidentats. 
 
Per evitar els riscos de bolcada, atorament, màquina circulant fora de control, xoc i els derivats en general per la manca de visió del conductor, 
l’Encarregat vigilarà l’acompliment de les següents previsions: 
 

• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita en el cubilot. 
• Es prohibeix l’excés de càrregues que privi la correcta visió del conductor. 
• Es prohibeix el transport de persones damunt del carretó autobolquet. 
• La pujada de pendents del carretó autobolquet transportant càrrega, es farà sempre marxant de cares i els descensos en marxa enrera. 

 
Per evitar risc d’atropellament de treballadors i de xocs, està previst senyalitzar els camins i  direccions que han de ser recorreguts per carretó 
autobolquet. A més, l’Encarregat vigilarà que els conductors no excedeixin la velocitat màxima de 20 Km/h, tant a l’interior com a l’exterior de l’obra. 
 
Per evitar els riscos per imperícia, el carretó autobolquet el conduirà un treballador posseïdor del permís de conduir de classe B. 
 
Normes de seguretat per als conductors de carretó autobolquet en obra 
 
Vostè conduirà una màquina; el carretó autobolquet és una màquina; de la seva professionalitat depèn la seva pròpia seguretat i la de la resta dels 
treballadors de l’obra. 
 
Condueixi sempre a poc a poc. No corri. Córrer és per sí mateix un risc. 
 
Aquesta màquina està pensada únicament per al transport d’objectes. No permeti que altres treballadors puguin al carretó autobolquet, enfilats sobre 
les carcasses o a l’interior del cubilot de transport. És un risc intolerable. 
 
Obeeixi les senyals de trànsit dins i fora de l’obra. 
 
No permeti que carreguin el carretó autobolquet de tal manera que vostè no vegi clarament el camí a recórrer. És perillós. 
 
No permeti que carreguin el carretó autobolquet de tal manera que la càrrega sobresurti pels laterals. Pot xocar contra llocs estrets, fer-li perdre el 
control del vehicle i provocar-li greus danys. 
 
No forci la capacitat de transport en càrrega. Si sobrepassa el pes màxim de càrrega, pot perdre el control d’aquesta màquina. 
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COMPRESSOR 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment  
 
Per evitar el risc per soroll està previst utilitzar compressors aïllats. L’Encarregat controlarà que siguin usats amb les carcasses aïllants tancades per 
evitar el soroll ambiental. 
 
Per evitar el risc per soroll als treballadors en la proximitats dels compressors, està prevista la utilització de cascs auriculars. L’Encarregat controlarà 
que siguin usats per tots els treballadors que hagin d’estar a menys de 5 m del compressor o treballar sobre la seva maquinària en funcionament. A 
més es farà un cercle de 5 m de radi al voltant del compressor, per a marcar l’àrea en la qual és obligatori l’ús de cascs auriculars. 
 
Per evitar els riscos de desplaçament incontrolat del compressor sobre quatre rodes, està previst que l’Encarregat comprovi que abans de posar-lo en 
marxa, quedin calçades les rodes. 
 
Per evitar els riscos de caiguda i d’atrapament de treballadors, està previst que els canvis de posició del compressor es facin a una distància superior 
als 3 m del llindar de les rases. 
 
Per evitar el risc de contacte amb l’energia elèctrica, està previst que l’Encarregat controli el bon estat de l’aïllament de les mànegues elèctriques i 
ordeni canviar d’immediat totes les mànegues que apareguin desgastades o esquerdades. 
 
La unió de mànegues de pressió es farà mitjançant racors. Per evitar el risc de cops per trencament de les mànegues de pressió, està previst que 
l’Encarregat controli el seu bon estat i ordeni canviar d’immediat totes les mànegues que apareguin desgastades o esquerdades. 
 
Per evitar els riscos d’intoxicació, està previst que l’Encarregat controli que no es facin treballs en les proximitats del tub d’escapament dels 
compressors. 
 
Per evitar els riscos d’intoxicació en llocs tancats, està previst que l’Encarregat controli que els compressors utilitzats són models d’accionament 
elèctric. 
 
Per evitar els riscos d’atrapament i cremades, està previst que l’Encarregat controli que no es facin maniobres de greixar i/o fer tasques de 
manteniment en el compressor en marxa. 
 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Per evitar els riscos derivats del treball repetitiu, subjecte a vibracions, es preveu que les tasques siguin dutes a terme per etapes amb descansos 
mitjançant el canvi dels treballadors, de manera que s’eviti la permanència constant manipulant el martell durant totes les hores de treball. 
 
Per evitar els riscos per despreniment d’objectes, es prohibeix fer treballs  per sota la cota del tall de martells pneumàtics. 
 
Per evitar els riscos de rebre vibracions en els òrgans interns del cos, l’Encarregat comunicarà als treballadors que han d’evitar recolzar-se ajupits 
sobre la culata de recolzament. 
 
Per evitar els riscos per imperícia, l’Encarregat controlarà que els treballadors no abandonin els martells pneumàtics connectats a la xarxa de pressió. 
També es prohibeix, per ser una situació de risc intolerable, abandonar el martell amb la barrina clavada. 
 
Per evitar el risc d’electrocució, es preveu la senyalització de les línies elèctriques soterrades amb detector, i a més es prohibeix expressament en 
aquesta obra l’ús del martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques soterrades a partir de ser trobada la senyalització d’avís 
(uns 80 cm per damunt de la línia elèctrica). 
 
Per reduir el risc per soroll ambiental es preveu allunyar el compressor a distàncies inferiors a 15 m del lloc de treball del martell per evitar la conjunció 
del soroll ambiental produït. 
 
Als treballadors encarregats de manipular els martells pneumàtics, se’ls farà lliurament de la següent normativa preventiva. Del rebut es farà lliurament 
al Cap d’Obra. 
 
Mesures de seguretat 
 
El treball a fer pot projectar partícules que poden produir accidents a qui utilitzi el martell o a la resta de treballadors; les partícules o fragments tenen 
arestes tallants i gran velocitat de projecció. Cal evitar les possibles lesions utilitzant els següents equips de protecció individual: 
 
- Roba de treball 
- Ulleres contra les projeccions 
- Mandril, maneguets i polaines de cuir 
 
Igualment, el treball a fer comunica vibracions a l’organisme que provoquen cansament muscular i lesions. Per evitar aquests riscos es preveu usar 
una faixa elàstica de protecció de cintura, fermament col�locada i unes canelleres ben ajustades. La lesió més coneguda que es pot evitar és el 
“lumbago” (dolor de ronyons), i les distensions musculars dels avantbraços (canells oberts), també molt doloroses. 
 
Per evitar les lesions en els peus, usar unes botes de seguretat i unes polaines. 
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La pols que es desprèn durant l’ús del martell pneumàtic, en especial el més invisible i que sens dubte hi és, tot i que no es noti, pot danyar 
seriosament els pulmons. Per evitar-ho, cal utilitzar una mascareta amb filtre mecànic recanviable. 
 
Si el martell pneumàtic va provist d’una culata de recolzament en el sòl, cal evitar recolzar-se ajupit sobre ella. Cal evitar rebre més vibracions de les 
estrictament necessàries. 
 
No deixar el martell clavat en el sòl, paret o roca. En intentar extraure’l més endavant pot ser molt difícil de dominar i produir lesions. 
 
Abans d’accionar el martell, cal assegurar-se de que està perfectament col�locada la puntera. Si la puntera s’escapa, pot ser projectada i causar 
accidents. 
 
Si s’observen deterioraments en la puntera, cal demanar que sigui canviada. S’evitaran accidents. 
 
No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressió; s’evitaran accidents. 
 
No deixar utilitzar el martell pneumàtic a treballadors inexperts; en utilitzar-lo es poden patir accidents. 
 
Cal evitar treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Cal demanar que es muntin plataformes d’ajuda; s’evitaran les caigudes i, per tant, els accidents. 
 
MÀQUINES EINA EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES I SEMBLANTS 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment per part de tots els que les utilitzin 
 
Per evitar els riscos per transmissió corporal de vibracions, les màquines eines (martells pneumàtics, piconadores, rematxadores, compactadores, 
vibradors), està previst que es subministrin amb dispositius amortidors. 
 
Per evitar el risc de contactes amb l’energia elèctrica, està previst que els motors elèctrics de les màquines eina estiguin proveïts de doble aïllament. 
En el seu defecte, hauran d’estar connectades a la “presa de terra” en combinació amb els corresponents interruptors diferencials. 
 
Per evitar els riscos d’atrapament i tals, està previst que les màquines eina mogudes amb corretges es mantinguin tancades per les seves carcasses 
protectores. L’Encarregat comprovarà diàriament l’acompliment d’aquesta norma. Queda expressament prohibit maniobrar-les a mà durant la marxa. 
 
Per evitar els riscos d’atrapament i tals, està previst que les màquines eina amb discos de moviment mecànic estiguin protegides amb carcasses 
completes, que sense necessitat d’aixecar-les permeten veure el tall efectuat. 
 
Per evitar els riscos d’atrapament i tals, està previst que les màquines eina avariades o el funcionament de les quals sigui irregular siguin retirades de 
l’obra fins que s’hagin reparat o substituït. L’Encarregat comprovarà diàriament l’acompliment d’aquest norma. 
 
Per evitar els riscos d’explosió i incendi, està previst que si s’haguéssin d’instal�lar les màquines eina accionades per motors elèctrics en llocs amb 
matèries fàcilment inflamables o explosius, tinguin un blindatge adequat contra les deflagracions. 
 
El risc per producció de soroll de les màquines eina es peveu neutralitzar-lo amb l’ús d’auriculars aïllants o amortidors del soroll. L’Encarregat vigilarà 
l’acompliment d’aquesta prevenció. 
 
El risc per producció de pols de les màquines eina es preveu neutralizar-lo amb l’ús de mascaretes aïllant de la pols. L’Encarregat vigilarà 
l’acompliment d’aquesta prevenció. 
 
Queda expressament prohibit l’abandonament de màquines eina en el sòl o les plataformes de bastides, tot i que estiguin desconnectades de la xarxa 
elèctrica. 
 
VIBRADORS PER A FORMIGONS 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Per evitar la transmissió de vibracions a la resta de treballadors i la desunió de les armadures amb el formigó, està previst que l’Encarregat controli que 
no es vibri recolzant l’agulla directament sobre les armadures. 
 
Per evitar el risc de caiguda en caminar per damunt de les armadures durant el vibrat del formigó, està previst que es faci des de taulers disposats 
damunt la capa de compressió d’armadures. 
 
Per evitar el risc elèctric, l’Encarregat controlarà que no es deixi abandonat el vibrador connectat a la xarxa elèctrica i que no siguin anul�lats els 
components de protecció contra el risc elèctric. A més, les connexions elèctriques es faran mitjançant conductors estancs d’intempèrie. 
 
Per evitar els riscos derivats del treball repetitiu, subjecte a vibracions, està previst que les tasques desenvolupades per etapes amb descansos amb 
canvi dels treballadors, de tal manera que s’eviti la permanència constant manipulant el vibrador durant totes les hores de treball. 
 
Per evitar els riscos per imperícia, l’Encarregat controlarà que els treballadors no abandonin els vibradors connectats a la xarxa de pressió. 
 
Als treballadors encarregats de manipular els vibradors per a formigons se’ls farà lliurament d’aquesta norma. De l’acusament de rebut se’n farà 
lliurament al cap d’obra. 
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Mesures de seguretat per a la manipulació dels vibradors per a formigons 
 
Aquesta tasca laboral comporta projecció de líquids i partícules cap els ulls, que poden produir accidents a qui la porti a terme o a la resta de 
treballadors. Les partícules posseeixen minúscules partícules amb arestes tallants i gran velocitat de projecció. Eviti les possibles lesions utilitzant 
equips de protecció individual: 
 
- Roba de treball 
- Ulleres contra les projeccions 
- Mandil, maneguets i polaines impermeables 
 
Aquesta feina comunica vibracions al cos que provoquen cansament muscular i lesions. Per evitar riscos es preveu que s’utilitzi una faixa elàstica de 
protecció de cintura fermament ajustada i unes canelleres ben ajustades. La lesió més coneguda que d’aquesta manera es pot evitar és el dolor 
“lumbago” (dolor de ronyons), i les distensions musculars dels avantbraços (canells oberts), també molt doloroses. 
 
No abandonar mai el vibrador connectat al circuit de pressió. S’evitaran accidents. 
 
No deixar d’usar el vibrador a treballadors inexperts, ja que en usar-lo podrien patir accidents. 
 
Evitar treballar enfilats sobre murs, pilars i/o sortints. És molt millor muntar plataformes d’ajut. S’evitaran caigudes. 
 
CAMIÓ BOMBA DE FORMIGONAR 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Per evitar els accidents per manca de dispositius de seguretat de la bomba de formigó, es preveu que l’Encarregat, durant la recepció d’aquest camió 
màquina en obra, comprovi que té els dispositius de seguretat en perfectes condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la posta en 
funcionament d’una bomba amb els components de seguretat alterats o en mal estat de conservació o de resposta. 
 
Per evitar els riscos per embussament dels formigons, es preveu que l’Encarregat controli que la bomba de formigonat només s’utilitzi per al bombeig 
de formigó segons el “con de plasticitat del formigó” recomanat pel fabricant, en funció de la distància del transport a realitzar amb el sistema fins el 
buidat. 
 
Per evitar els riscos per mal ús de la màquina, l’Encarregat controlarà que el braç d’elevació de la mànega s’utilitzi exclusivament per a la missió a la 
qual s’ha dedicat el disseny; és dir, únicament per a transportar el formigó a través de les seves canonades. 
 
Per evitar els accidents per ubicació incorrecta de l’equip de bombeig, s’ha de definir la situació exacta de la bomba i que acompleix els següents 
requeriments: 
 
- Que el lloc d’ubicació és horitzontal, amb la finalitat de garantir l’estabilitat permanent de la màquina. 
- Que no disti menys de 3 m del límit d’un talús, rasa o tall del terreny (2 m de seguretat + 1 de pas de servei com a mínim, mesurats des del punt 

de recolzament de les rodes del camió). 
 
Per evitar els accidents pel camió de bombeig circulant fora de control, es preveu que l’Encarregat comprovi, abans d’iniciar el bombeig del formigó, 
que les rodes del mateix estiguin bloquejades amb falques. 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment durant el bombament del formigó 
 
Per evitar els riscos de rebentada de canonada i els seus danys es faran les següents maniobres i precaucions: 
 

Després de formigonar es rentarà i netejarà l’interior dels tubs d’impulsió, i abans de formigonar novament es lubricaran les canonades 
bombejant masses de morter de dosificació pobre per, posteriorment, bombejar el formigó amb la dosificació demanada. 
 
S’eliminaran els “taps de formigó” a l’interior de la canonada abans de procedir a desmuntar-la. 

 
Per evitar les caigudes dels treballadors de guia de la mànega vertical, l’Encarregat controlarà que sigui manipulada per un mínim de dues persones; 
explicarà als treballadors que la mànega de sortida conserva la resta de la força residual de l’acció de bombejar i la de la sobrepressió del pas del 
formigó cap a l’abocat, aquesta força pot dominar la força del treballador de guia i fer-lo caure. Per evitar-ho, és pel que es preveu que la mànega de 
sortida sigui guiada per dos treballadors. 
 
Per evitar el risc de caiguda per ensopegada o empenta per la mànega sobre la ferralla, es preveu que un manobre instal�li i canviï de posició de 
manera permanent taulers de recolzament sobre les graelles de ferralla on es recolzaran els treballadors que manipulen la mànega de buidat del 
formigó. 
 
Per evitar el risc de la caiguda dels treballadors per moviments inesperats de la mànega originats al començament del bombament i al final, es preveu 
l’ús d’una sirena amb el següent codi de missatges: 
 
 Un toc llarg = Comença el bombament 
 Tres tocs curts = Acaba el bombament 
 
La sortida de la “pilota de neteja” del circuit es fa per projecció violenta. Per evitar el risc de cops es preveu usar la xarxa de retenció de la projecció de 
la pilota. Els treballadors  s’allunyaran del radi d’acció de la possible trajectòria. 
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Per evitar l’intolerable risc de rebentada del tub de bombejar, l’Encarregat comprovarà que per a pressions superiors a 50 bars sobre el formigó 
(bombejat en alçada) s’acompleixen les següents condicions i controls: 
 

• Que estiguin muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per aquest cas concret. 
• Efectuar una pressió de prova al 30% per damunt de la pressió normal de servei (prova de seguretat). 
• Comprovar i canviar en el seu cas (cada aproximadament 1000 m3, ja bombejats) els acoblaments, juntes i colzes. 

 
Per a la prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó, es preveu que l’Encarregat, una vegada conclòs el formigonat, comprovi que es renta 
i neteja l’interior dels tubs de la bomba. 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment per part del personal que manipuli l’equip de  
bombament del formigó 
 
Abans d’iniciar el subministrament del formigó, cal assegurar-se que tots els acoblaments de palanca de les canonades de subministrament tenen en 
servei d’immobilització real tots els passadors o mordasses. 
 
Abans d’abocar el formigó a la tremuja, cal comprovar que estigui instal�lada la graella.  
 
Si la bomba està en marxa, no tocar mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil�lant. S’evitaran accidents. Si cal fer treballs a la tremuja o 
en el tub oscil�lant, primer cal parar el motor, i purgar la pressió de l’acumulador a través de l’aixeta. Llavors es farà la tasca que es vulgui. 
 
No treballar amb l’equip de bombejar en posició d’avaria o de semiavaria. Cal aturar el servei, aturar la bomba i fer la reparació. Quan la reparació hagi 
acabat es pot seguir subministrant formigó, mai abans. 
 
Si el motor de la bomba és elèctric: 
 

• Abans d’obrir el quadre general de comandament cal assegurar-se de la total desconnexió. S’evitaran greus accidents. 
• No intentar modificar o pontejar els mecanismes de protecció elèctrica. Si es fa, es patirà probablement algun accident en reiniciar el servei. 

 
Cal endarrerir el subministrament sempre que la canonada estigui desgastada, canviar el tram i reiniciar el bombament.  
 
Si es desitja bombejar a gran distància, abans de subministrar el formigó cal provar els conductes sota la pressió de seguretat. 
 
Cal respectar el text de totes les plaques d’avís instal�lades en la màquina. 
 
En el cas que hi hagin línies elèctriques aèries on pugui accedir el tub de formigonada, es procedirà a gestionar amb la companyia proveïdora el tall de 
subministrament o bé s’instal�laran obstacles que privin que el tub faci contacte amb la línia en tensió. En tot cas, sempre es respectaran les distàncies 
de seguretat. 
 
Per prevenir els cops amb la mànega formigonera, es dirigirà l’abocament amb cordes lligades a la boca de sortida. 
 
El formigó s’abocarà sempre en un lloc on no hi hagin treballadors. 
 
Els operaris que aboquin el formigó no estaran mai davant de la mànega de vessada. 
 
CAMIÓ AMB GRUA 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Els camions amb grua són propietat de l’empresa llogatera o proveïdora d’alguns materials i components. Correspon a aquesta la seguretat dels seus 
propis treballadors en el seu treball, que en qualsevol cas tenen la categoria de visitants esporàdics de la nostra obra. 
 
Es prohibeix expressament l’estacionament i desplaçament del camió grua a una distància inferior als 2 m del límit de rases o talls del terreny no 
subjectat amb murs. Cas de ser necessària una aproximació inferior a l’esmentada s’haurà de blindar la zona de la rasa afectada amb una falca ferma i 
forta per la roda de darrera del camió, per evitar les lliscades i les bolcades de la màquina. 
 
Amb l’objectiu d’evitar els riscos de bolcada i atrapament, es preveu que l’Encarregat controli l’acompliment de les següents condicions: 

• No superar la capacitat de càrrega del ganxo instal�lat. 
• No superar la capacitat de càrrega de la grua instal�lada sobre el camió. 
• Les maniobres sense visibilitat les dirigirà un senyalista. 
• Les operacions de guia de càrrega es faran amb cordes de guia segura de càrregues. 
• Cal prendre totes les precaucions amb la intenció d’evitar la caiguda d’objectes quan es transportin.  
• Cal tibar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• Elevar la càrrega lleugerament, per permetre que agafi la seva posició d’equilibri. 
• Assegurar-se que els cable no rellisquin i que els ramals estiguin estesos per igual. 
• Si la càrrega està mal lligada o mal equilibrada, cal dipositar-la al terra i tornar-la a fermar bé. Si l’enlairament presenta una resistència 

anormal, no insistir-hi. La càrrega es pot travar en algun lloc i cal desenganxar-la abans. 
• No subjectar mai els cables en el moment de tibar-los, a fi d’evitar que les mans quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 
• El desplaçament es farà quan la càrrega estigui prou alta per tal que no trobi obstacles. 
• Si el recorregut és considerable, s’ha de traslladar a poca alçada i a marxa moderada. 
• S’ha de desplaçar la càrrega de manera que el maquinista de la grua o qui pugui dirigir-lo la tingui a la vista. 
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• El moviment d’hissada s’ha de realitzar sol. 
• Assegurar-se que la càrrega no topi amb cap obstacle en agafar la seva posició d’equilibri. 
• Retenir la càrrega amb cables o cordes. 
• S’ha d’aixecar el ganxo de la grua a l’alçada oportuna perquè cap obstacle pugui ser colpejat per aquest o pels cables penjant. 
• No deixar la càrrega suspesa damunt d’un pas. 
• Baixar la càrrega arran de terra. 
• Procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• Dipositar la càrrega sobre falques. 
• Deixar les càrregues en llocs sòlids i evitar les tapes de boques subterrànies o de clavegueres. 
• No deixar tibats els cables en dipositar les càrregues. 
• Comprovar l’estabilitat de la càrrega al sòl, afluixant una mica els cables. 
• Falcar la càrrega que pugui rodolar, amb falques d’un gruix d’1/10 del diàmetre de la càrrega. 

 
A més, cal respectar les següents indicacions: 

• Àrea de treball senyalitzada o desallotjada. 
• Auxili d’una persona amb coneixement de senyals. 
• Comprovació de la resistència del terreny per part dels responsables de l’obra on es col�loqui la grua. 
• Manipulació per part de persona especialitzada i responsable. 
• A la vora de talussos, rases, etc., no s’ubicarà la grua sense el permís del responsable de l’obra que autoritzarà, si escau, les distàncies 

pertinents. 
 
Al portal d’accés a l’obra, es lliurarà al conductor del camió grua la següent normativa de seguretat: 

• Normes de seguretat per als visitants 
• Atenció, vostè entra en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han donat per arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 
• Respecti els senyals de trànsit internes de l’obra. 
• Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 

 
Normes de seguretat per als operadors del camió grua 

• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
• Evitar passar el braç de la grua, amb o sense càrrega, damunt del personal. 
• No faci marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Darrera la màquina pot haver-hi treballadors o objectes que vostè desconeix en començar 

la maniobra. 
• Pujar i baixar del camió pels llocs previstos per aquest efecte. 
• No saltar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per la integritat física. 
• Si entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions. No abandonar la cabina tot i 

que el contacte amb l’energia elèctrica hagi cessat. No permetre que ningú toqui el camió grua, ja que pot estar carregat amb electricitat. 
• No fer per sí mateix maniobres en espais angostos. Demanar ajut al senyalista. 
• Abans de creuar un pont d’obra, cal assegurar-se de que té la resistència necessària per a suportar el pes de la màquina.  
• No permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega. No consentir que ningú es pengi del ganxo. És molt perillós. 
• Assegurar-se de la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posar-lo en posició de viatge i s’evitaran accidents per 

moviments descontrolats. 
• Netejar bé la sola de les sabates de fang o grava abans de pujar a la cabina, ja que podrien provocar lliscades. Si llisquen dels pedals 

durant una maniobra o durant la marxa, pot donar lloc a accidents. 
• No fer mai arrossegades de càrrega o estirades sesgades. La grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats 

poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 
• Mantenir a la vista la càrrega. Si cal mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres. 
• No intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada que es pot aixecar. Els sobreesforços poden danyar la grua i causar accidents. 
• Aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot ser problemàtica i difícil de governar. 
• Assegurar-se de que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. 
• No abandonar la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur.  
• No permetre que hi hagi treballadors sota les càrregues suspeses. 
• Abans d’elevar una càrrega, comprovar en les taules de càrregues de la cabina, la distància d’extensió màxima del braç. No sobrepassar el 

límit marcat, ja que podria bolcar. 
• Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que tothom les respecti. 
• Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenada. 
• No permetre que la resta de personal accedeixi a la cabina i/o remeni els comandaments. 
• No consentir que s’utilitzin aparells o bragues defectuosos o malmesos. 
• Assegurar-se que tots els ganxos dels aparells o eslingues portin el pestell de seguretat que eviti la desenganxada fortuïta. 
• Utilitzar sempre les peces i/o robes de protecció que s’indiquin a l’obra. 

 
CAMIÓ FORMIGONERA 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Els camions cuba formigonera són propietat de l’empresa fabricant i proveïdora dels formigons. A aquesta li correspon la seguretat dels seus propis 
treballadors, que en qualsevol cas tenen la categoria de visitants esporàdics de la nostra obra. 
 
Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament del camió formigonera a una distància inferiors als 2 m del límit de les rases o talls del 
terreny no subjectats amb murs. En cas de ser necessària una aproximació inferior a l’esmentada s’haurà de blindar la zona de la rasa afectada per 
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l’estacionament del camió, dotant a més al lloc amb una falca ferma i forat per la roda del darrera del camió, per evitar les lliscades i bolcades de la 
màquina. 
 
Normes de seguretat per als visitants 
 

• Atenció, vostè està entrant en una zona de risc. Segueixi les instruccions que se li han donat per arribar al lloc d’abocat del formigó. 
• Respecti els senyals de trànsit interns de l’obra. 
• Quan hagi de sortir de la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat. 

 
CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment 
 
Per evitar els riscos per mal estat dels camions de transport intern d’obra, s’exigeix expressament que tots els vehicles dedicats al transport de 
materials hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. Es reserva el dret d’admetre’ls a l’obra en funció de la posta al dia de la documentació oficial del 
vehicle. L’Encarregat controlarà l’acompliment d’aquesta previsió. 
 
Normes per a la càrrega i el transport segurs 
 
Per evitar els riscos per cansament o trencament de la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant descàrregues 
brusques, que desnivellin  l’horitzontalitat de la càrrega. Queda expressament  prohibit, per ser un risc intolerable de caiguda a diferent nivell, enfilant-
se en els laterals de la caixa del camió durant les operacions de càrrega. 
 
Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats, l’Encarregat controlarà que el límit de material a transportar no superi un pendent ideal en tot el 
contorn del 5%. Es cobriran les càrregues amb una lona, subjectada amb fleixos. 
 
Per evitar el risc de vehicle rodant fora de possible control, es preveu que l’Encarregat obligui a la instal�lació de les falques per evitar lliscades en 
casos d’estacionament del vehicle en pendent. Es prohibeix abandonar el camió amb el motor en marxa. 
 
Per evitar el risc de bolcada del camió es preveu que es tingui cura dels camins interns de l’obra. L’Encarregat donarà les ordres necessàries per a 
corregir sots i roderes. 
 
Per evitar el risc de bolcada del camió o de buidat de la càrrega sense control, l’Encarregat vigilarà que no es facin buidats de caixa sense moviments 
simultanis d’avançada o d’endarreriment amb la caixa en moviment ascendent o descendent. 
 
Per evitar l’intolerable risc de caiguda de persones, es prohibeix transportar persones enfilades en qualsevol part del camió i, en especial, en el de 
materials de la caixa. 
 
Normes de seguretat d’obligat acompliment per als treballadors de càrrega i descàrrega dels camions 
 

• Abans de procedir a fer la seva feina, cal que se’ls doti de guants o manyoples de cuir. Cal utilitzar-los constantment i així s’evitaran petites 
lesions molestes a les mans, 

• Cal utilitzar sempre les botes de seguretat, per evitar atrapaments als peus. 
• No enfilar-se a la caixa dels camions. Cal demanar que es lliurin escales per a fer-ho, evitant esforços innecessaris. 
• Abans de fer una esforç, recolzar bé els peus, evitant caigudes i patiment de lumbàlgies i estrebades. 
• Cal seguir sempre les instruccions de l’Encarregat. 
• Si s’han de guiar les càrregues en suspensió cal fer-ho amb cordes de control segur de càrregues suspeses lligats a elles. No empentar-les 

directament amb les mans. 
• No saltar al terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un risc greu. En saltar es poden produir fractures de talons, la qual 

cosa és una lesió greu. 
• Els conductors dels camions hauran d’utilitzar casc sempre que abandonin la cabina del camió i hauran de circular només pels llocs 

indicats. 
 
TREPANT PORTÀTIL 
 
Normes tipus per a la prevenció d’obligat acompliment 
 
Per evitar el risc elèctric, es preveu que els trepants portàtils s’utilitzin alimentats amb tensió de seguretat a 24v. A més aniran dotats de doble 
aïllament elèctric. Així també es preveu que la connexió al transformador de subministrament als trepants portàtils es faci amb una mànega contra la 
humitat a partir del quadre de planta, dotada d’endolls mascle femella estancs. 
 
Per evitar els riscos de bloqueig i trencament per ús de màquina eina en situació de semiavaria, els trepants portàtils seran reparats per personal 
especialitzat. L’Encarregat comprovarà diàriament  el bon estat dels trepants, retirant del servei aquells que ofereixin deterioraments que puguin 
implicar riscos pels treballadors. 
 
Normes per a la utilització del trepant portàtil 
 

• Comprovar que a l’aparell no li manca cal de les peces que constitueixen la seva carcassa de protecció (o la té deteriorada). En cas 
afirmatiu cal comunicar-ho a l’Encarregat per tal que es repari. 

• Comprovar l’estat del cable i de l’endoll de connexió; rebutjar l’aparell si apareix amb repelades que deixen al descobert fils de coure, o si té 
empalmes rudimentaris coberts amb cinta aïllant, ... Amb aquesta petita prevenció s’evitaran contactes amb l’energia elèctrica. 
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• Escollir sempre la broca adequada per al material a foradar. Cal considerar que hi ha broques per cada tipus de material i no es poden 
intercanviar. En el millor dels casos, es malmetran sense obtenir bons resultats, exposant-se a riscos innecessaris. 

• No fer forats inclinats refiant-se del pols. Es pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intentar engrandir el forat oscil�lant al voltant de la broca. Es pot trencar i produir serioses lesions. Si es vol engrandir el forat cal usar 

broques de major secció. 
• No intentar fer un forat en una sola maniobra. Primer marcar el punt a forada amb un punter i després aplicar la broca i foradar. 
• No intentar reparar el trepant ni desmuntar-lo. Hi ha qui sí ho sap fer de veritat. 
• No pressionar l’aparell excessivament. No per això s’acabarà abans el forat. Es podria trencar la broca. 
• Foradar les peces de tamany reduït sobre banc, ben subjectades. 
• Les feines sobre banc cal fer-les ubicant la màquina sobre el suport adequat. Es foradarà amb major precisió i s’evitaran accidents. 
• Evitar escalfar les broques fent-les girar inútilment. 
• Evitar dipositar el trepant al terra. És una posició insegura que pot accidentar a altres treballadors. 
• Desconnectar l’aparell de la xarxa elèctrica abans d’iniciar manipulacions per a canviar de broca. 
• Queda totalment prohibit: 

 Anul�lar la presa de terra o trencar el doble aïllament 
Dipositar l’aparell sobre qualsevol superfície amb la broca girant tot i que la màquina estigui ja desconnectada. 

 
PUNTALS METÀL�LICS 
 
Normes d’obligat acompliment 
 
Per evitar el risc per mal aplomat dels puntals es preveu que es comprovi la verticalitat abans d’autoritzar seguir amb la resta de treballs. Cas que fos 
necessari instal�lar puntals inclinat, es falcarà el dorment de tauló, mai la clavilla d’anivellació del puntal. 
 
Per evitar el risc catastròfic per desplomada dels puntals, es preveu realitzar el formigonat uniformement repartit tractant de no desequilibrar les 
càrregues que rebran els puntals. 
 
Per evitar el risc per sobrecàrrega es controlarà que els puntals ja en càrrega no s’afluixin ni es tensin. Si, per qualsevol motiu, s’observa que un o més 
d’un dels puntals treballen amb excés de càrrega, s’instal�larà al seu costat d’altres puntals que absorbeixin aquest excés de càrrega sense tocar per 
res el sobrecarregat. 
 
Per evitar el risc catastròfic per deformació de l’apuntalament, es prohibeix usar els puntals estesos en la seva màxima altura.  
 
Per evitar el risc de caiguda de les sopandes sobre els treballadors, el desmuntatge dels puntals es farà des del lloc ja desencofrat en direcció cap a 
l’encara encofrat que es vulgui desmuntar. L’Encarregat controlarà que el desencofrat no es faci per llençament violent de puntals o objectes contra els 
puntals que es vulguin desmuntar. En desmuntar cada puntal, el treballador controlarà la sopanda a fi d’evitar la caiguda brusca i descontrolada 
 
FORMIGONERA ELÈCTRICA (PASTERA) 
 
Al mercat hi ha molts models però, de manera general, es tracta d’una màquina elèctrica senzilla, el motor de la qual transmet mitjançant una roda 
dentada a una corona permietral el moviment necessari per fer girar una cuba en la qual s’amassa aigua, sorres, ciment i a vegades graves, acomplint 
amb unes dosificacions tècniques que garanteixin el resultat de la massa així obtinguda. Una vegada acabat l’amassat s’aboca en galledes o en 
arteses per a la seva utilització en l’obra. 
 
El punt de risc d’aquestes màquines és la unió entre la roda dentada i la corona que està muntada al voltant de la cuba de pastat. Si es toquen en 
moviment és accident segur. 
 
Un altre risc que presenten és el contacte amb l’energia elèctrica, que està degudament resolt amb l’ús de presa de terra i interruptor diferencial del 
quadre de proveïment elèctric. 
 
 
12. ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS D'INCENDI A L'OBRA 
 
Sabent que a les obres sovint hi ha materials i/o substàncies que poden arribar a  originar un incendi, cal tenir-ho present i dedicar-hi especial atenció. 
Normalment coincideixen el foc i el calor, el comburent i els combustibles com el que són o en forma d’objectes i substàncies amb aquestes propietats. 
 
Els motius del incendi poden anar des de la simple negligència a les pràctiques de risc per vicis adquirits en la realització dels treballs o a causes 
fortuïtes. El conjunt de materials i treballs que poden originar un incendi, com a guia per a fer-hi la prevenció, són els següents: 
 
1.-Les fogueres d’obra 
2.-La fusta 
3.-El desordre de l’obra 
4.-La brutícia de l’obra 
5.-L’emmagatzemament d’objectes impregnats en combustibles 
6.-La manca de ventilació dels magatzems 
7.-El poliestirè expandit 
8.-Pintures, vernissos i dissolvents 
9.-Desencofrants 
10.-L’ús d’aparells de fusió 
11.-La soldadura elèctrica, l’oxiacetilènica i l’oxitall 
12.-L’ús d’explosius 
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13. PROTECCIONS COL�LECTIVES 
 
Per regla general, es prioritzarà l'establiment de les mesures de protecció col�lectives sobre les individuals. Seguint les indicacions descrites a 
l’avaluació de riscos, les mesures bàsiques de protecció col�lectives a instal�lar són les següents: 
 

• Tancament perimetral de l’àmbit d’actuació de l’obra 
• Tancament perimetral amb barana de protecció de 0,90 m d’alçada, a totes les cales i caixes d’excavació que tinguin una fondària igual o 

superior a 1,30 m del nivell natural del terreny 
• Fites de senyal de forats o punts conflictius (caixes d’ascensor, d’escala, etc) 
• Atalussament de talls verticals del terreny superiors a 1,30 m d’alçada, sempre d’acord a les característiques mecàniques del sòl 
• Corda, cables, etc, de secció segons les càrregues a elevar i moure 
• Senyals acústiques de les màquines excavadores, camions, etc, en maniobrar 
• Protecció de la serra circular 

 
 
14. EQUIPS DE PROTECCIÓ A UTILITZAR A L'OBRA 
 
Alguns dels riscos, a poder ser la majoria, s’han de resoldre amb les proteccions col�lectives. Tot i això cal preveure unes proteccions individuals a 
utilitzar: 
 

• Botes aïllants de l’electricitat 
• Botes de goma o material sintètic – impermeables 
• Cascs de seguretat classe N 
• Faixa contra les vibracions 
• Ulleres per a protecció contra la pols 
• Guant de pell i loneta 
• Mascareta de paper filtre contra la pols 
• Roba de treball (de cotó) 
• Capell gorra de visera contra la insolació 
• Cinturó de seguretat 
• Protectors per l’oïda 

 
 
15. SENYALITZACIÓ DE RISCOS 
 
Senyalització vial 
Els treballs a realitzar originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o proximitat del trànsit rodat. Per això és necessari 
instal�lar la corresponent senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la manera més segura possible. La senyalització vial més bàsica 
es composarà de: 

• Con de balissament 
• Triangle de perill: estranyament del carrer 
• Triangle de perill: 2 sentits de circulació  
• Senyal circular de limitació de velocitat 
• Cinta de limitació 

 
Senyalització interior de l’obra: 

• Ús obligatori del casc 
• No passar ningú aliè a l’obra 
• Altres. 

 
 
16. PREVENCIÓ D'ASSISTÈNCIA EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 
 
Primers Auxilis 
 
Tot i que l’objectiu d’aquest Estudi de seguretat i salut és evitar els accidents laborals, no es pot oblidar que hi ha causes de difícil control que no els 
permeten evitar del tot. Per això cal preveure l’existència d'equipaments 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 assistencials més propers són: 
 

HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Rector Arolas, s/n 
FIGUERES Telèfon: 972 501 400 
 
CLÍNICA SANTA CREU  
C/ Pere III, 37 

FIGUERES Telèfon: 972 503 650 
 
CAP Alt Empordà – Ambulatori 
C/ Tramuntana, s/n 
FIGUERES Telèfon: 972 511 308 
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CREU ROJA 
C/ Albert Cotó, 1 
FIGUERES Telèfon: 972 505 601 
 
POLICIA LOCAL 
Ronda Firal, 2 
FIGUERES Telèfon: 972 510 111  -  092 
 
MOSSOS D’ESQUADRA 
C/ Ter, s/n 
FIGUERES Telèfon: 972 675 089 
 
POLICIA NACIONAL 
C/ Pep Ventura, 8 
FIGUERES Telèfon: 972.50.05.00  -  091 
 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
Edifici Serveis 
FIGUERES Telèfon: 972 032 300 
 
 

 
 
 
 
COMPANYIES DE SERVEIS: 
 
FECSA-ENDESA 
C/ Sant Pau 
FIGUERES Telèfon: 972 031 600 
 
TELEFÒNICA MANTENIMENT 
C/ Fortià 
FIGUERES Telèfon: 972 185 315 
 
FISERSA 
C/ Alemanya, 5 
FIGUERES Telèfon: 900 141 446 
 
HC ENERGIA 
Avda. Salvador Dalí, 7 
FIGUERES Telèfon: 972 500 966 

 
 
 
17. SISTEMA PEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
 
El sistema serà el de llistes de seguiment i control que es complimentaran pels mitjans del Contractista adjudicatari. El Pla de Seguretat és el document 
que ho recollirà exactament. 
 
La protecció col�lectiva i la posada en obra es controlarà mitjançant l’execució del Pla d’Obra previst i les llistes que acabem d’esmentar. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es farà: 

• Amb signatura del treballador que ho rebi. 
• Amb la conservació en estucatge, dels equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, fins que el Coordinador en matèria de 

seguretat i salut pugui mesurar les quantitats desestimades. 
 
 
18. DOCUMENTS DE NOMENAMENTS PEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT 
 
S’utilitzaran els que utilitzi normalment el Contractista adjudicatari a fi de no interferir en la seva pròpia organització de prevenció de riscos. Aquests 
documents han d’acomplir unes formalitats i ser coneguts i aprovats pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
 
Com a mínim, s’utilitzaran els següents: 
 

• Document de nomenament de l’encarregat de seguretat 
• Document de nomenament de la colla (“quadrilla”) de seguretat 
• Document de nomenament de l’indicador de senyals de maniobra 
• Documents d’autorització d’ús i conducció de diferents màquines 

 
 
19. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
 
Tant la formació com la informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar, són fonamentals per l’èxit de la 
prevenció dels riscos laborals i realitzar lles obres sense accidents. 
 
El Contractista adjudicatari queda obligat, legalment, a formar els treballadors al seu càrrec, de manera que tots coneixeran els riscos propis de la seva 
tasca laboral, de quina conducta cal observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col�lectives i dels equips de protecció 
individual. 
 
 
 
Figueres, 17 de febrer de 2017 
 
 
 
 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortazar, arquitecta   Martí Pou Molinet, enginyer 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULAR PART I 



 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 

 
En la redacció d'aquest Estudi de Seguretat i Salut 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 de seguretat i salut forma part 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 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. 
 
Pla de seguretat i salut (Art. 7 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 del 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 del 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 del 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. 
  
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.  
 
 
Figueres, 17 de febrer de 2017 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta    Martí Pou i Molinet, enginyer  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.3 PLEC DE CONDICIONS PARTICULAR PART II 

 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 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. 
• LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
• 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. 
• 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. 
• 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. 
 
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. 
• 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 els EPIS 
 
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 
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 
  
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 

  
 
 
 

Figueres, 17 de febrrer de 2017 
 
 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta    Martí Pou i Molinet, enginyer  
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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3.5 PRESSUPOST 



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´APARCAMENT DISSUASIU A LA CARRETERA DE LLANÇÀ. ZONA PONENT
ÀREA DE SERVEIS URBANS. AJUNTAMENT DE FIGUERES

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

CAPITOL I.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's) 

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import   (€)
01.01 Ut. Casc de seguretat "standard", homologat "CE". 5 8,92 44,60

01.02 Ut. Mascareta de respiració homologada CE de celul�losa antiparticules. 5 2,05 10,25

01.03 Ut. Ulleres de seguretat homologades CE antiimpactes polivalents, amb muntura 
universal utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb visor transparent, 
antiestàtic i tractat contra l´entelament, els ultraviolats, i ratllades. 5 10,89 54,45

01.04 Par. Guants per a ús general, tipus "americà", amb palmell, artells, unglers i dits índex i 
polze de pell flor boví, dors de la mà i maniguet de cotó, amb subjecció elàstica al 
canell i folre interior. 5 8,03 40,15

01.05 Par. Guants de goma per evitar les afeccions de contacte. 5 1,14 5,71

01.06 Ut. Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a construcció, de goma amb 
costures soldades i espesor de galga 0,3 mm. 5 11,63 58,15

01.07 Ut. Armilla d'alta visibilitat amb bandes reflectants, "CE". 5 6,56 32,80

01.08 Par. Botes de seguretat homologades CE, envoltant el turmell i empenya encoixinat, 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora al taló, plantilla antisuor amb 
plantilla i puntera metàliques de 4mm.(de pell). 5 31,92 159,60

405,71

CAPITOL II.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import  (€)
02.02 Ut. New Jersey de formigó 50 10,60 530,00

02.01 Ut. Tanques tubulars peatonals de 2,5 ml.  i 1 m. d'alçada, per a 25 usos 50 2,20 110,00
640,00

CAPITOL III.-  SENYALITZACIÓ

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import  (€)
03.01 Ut. Senyal de "Prohibit passar a tota persona externa a l'obra" 4 11,00 44,00

03.02 Ut. Senyal de "Perill de maquinaria en moviment" 4 11,00 44,00

03.03 Ut. Senyal de "Perill sortida de camions" 4 11,00 44,00

03.04 Ut. Senyal de "Direcció de pas per a peatons" 4 11,00 44,00

03.05 Ut. Senyal TP 17 de 900mm 4 32,10 128,40

03.06 Ut. Senyal TR 301 de 900mm 4 20,15 80,60

03.07 Ut. Senyal TP 18 de 900mm 4 20,15 80,60

03.08 Ut. Senyal TP 50 de 900mm 4 20,15 80,60

03.09 Ut. Suports senyals 3m, col�locacio i retirada 4 15,80 63,20

609,40

CAPITOL IV.- PREVENCIÓ D´INCENDIS

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import  (€)
04.01 Ut. Extintor de 6 kg. de pols polivalent ABC, inclosos el suport i  la col�locació. 1 42,80 42,80

42,80

CAPITOL V.-  INSTAL�LACIONS DE PERSONAL

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import  (€)
06.01 Ut. Caseta metàl�lica per a vestuari i menjador amb dutxa, capacitat per a 6 persones 

de 450 x 200 x 230 cm, amb mobiliari. Inclos transport, colocació i despeses de 
lloguer durant el termini d'exeucio de les obres 1 378,62 378,62

06.03 Ut. Caseta Poly-Klyn per a sanitaris 120 x 120 x 235 cm, amb inodor i lavabo. Inclos 
transport, col�locacio i despeses de lloguer, manetniment i neteja durant el termini 
d'execucio de les obres 1 362,07 362,07

06.04 h. Mà d'obra per la neteja i manteniment de les instal�lacions de personal. 6 18,00 108,00

848,69

CAPITOL VI.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Nº Ut. Concepte Nº uts. Preu ut. (€) Import  (€)
07.01 Ut Despeses dels Reconeixements Mèdics previs a l'inici dels treballs i anuals. 5 35,86 179,30

07.02 Ut. Farmaciola i reposició 1 124,10 124,10

303,40



RESUM DEL PRESSUPOST

Per capítols, la inversió assignada per a la prevenció de la sinistralitat laboral en aquesta obra és la següent:

CAPITOL I.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's) 405,71 €

CAPITOL II.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 640,00 €

CAPITOL III.-  SENYALITZACIÓ 609,40 €

CAPITOL IV.- PREVENCIÓ D´INCENDIS 42,80 €

CAPITOL V.-  INSTAL�LACIONS DE PERSONAL 848,69 €

CAPITOL VI.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 303,40 €

TOTAL DEL PRESSUPOST (EXECUCIÓ MATERIAL): 2.850,00 €

Figueres, 17 de febrer de 2017

Itziar Carrera Garcia de Cortazar, arquitecta        Martí Pou Molinet, enginyer
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4.1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 



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 
 
 
 
 
 
 
 



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. 



-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. 
 



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. 
 



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. 
 



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 17 de febrer de 2017 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortazar, arquitecta   Martí Pou Molinet, enginyer   
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col�locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter 
de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col�locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal�lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior 
de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrència, en zones 
comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de 
l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits 
contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul�la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal�lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins 
que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la 
col�locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 
vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL�LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización 
DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2192C05,F2194AB1,F2194JB1,F2194XG5,F219U201. 
 
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 
 
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. 
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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. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecà nics. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl�lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
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Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F22113L2,F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 
25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 
50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans 
d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els 
mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 
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NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements 
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat 
que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de 
maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 - Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer 
els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar 
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 cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la 
seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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.  
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.  
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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.  
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  
 
 
F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2241010. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acabat i allisada de talussos  
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  
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:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 50 mm  
ESPLANADA:  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 30 mm  
TALUSSOS:  
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
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'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se 
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
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.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ESPLANADA:  
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, 
fins a un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i 
condicions que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM/1382/2002.  
TALUSSOS:  
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,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: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A10F,F228580A,F2285H00. 
 
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 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Execució del rebliment 
     - Humectació o dessecació, en cas necessari 
     - Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral�leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
     - Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL�LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
     - La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
     - La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal�lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta 
de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
RASA PER A INSTAL�LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal�lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal�lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

14 
  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*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. 
 
 
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: 
- 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  
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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. 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL�LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA62F0. 
 
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 
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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. 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31522G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal�lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF.  
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RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col�locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació.  
No es col�locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal�lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col�locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  
 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451B0I5UL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col�locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col�locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
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Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col�locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col�locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col�locació, rebutjant les peces malmeses  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F923U001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col�locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament 
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de 
la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que 
la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els 
valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col�locar la capa 
següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície 
després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; 
revisió dels  cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit 
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o 
contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels 
punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, 
es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  
 
 
F932 - BASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F932101J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat.  
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip 
compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta 
prova com a part integrant de l'obra.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col�locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a 
incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible.  
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- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície 
després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; 
revisió dels cantells de perfils transversals.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal 
i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o 
contaminació del material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels 
punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, 
es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col�locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col�locació  del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col�locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d’un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
 - Nivell:  ± 10 mm 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

25 
  

 
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). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961E59A,F961A8GD,F965A2D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o  de formigó col�locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la base 
- Col�locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col�locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col�locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col�locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col� locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
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La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col�locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col�locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col�loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col�locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F97 - RIGOLES 
F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col�locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col�locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de morter 
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- Col�locació de les peces 
- Col�locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col�locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col�locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col�locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col�locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de morter 
- Col�locació de les peces 
- Col�locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col�locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col�locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col�loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col�locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó 
- Execució dels junts 
- Protecció del formigó fresc i cura 
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RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA DE FORMIGÓ: 
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de ser remolinat. 
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
F97Z - ENCOFRATS PER A RIGOLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrats metàl�lics o de fusta, per a la formació de rigoles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge de l'encofrat 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Pintat de l'interior de l'encofrat amb desencofrant 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Neteja i recollida dels elements de l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col� locació 
d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements 
que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
 
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). 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la base 
- Col�locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col�locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
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El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col�locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col�locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 
mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col�loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col�locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F99 - ESCOCELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
 
 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col�locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col�locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col�locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Compactació i col�locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments de lloses col�locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la base de morter 
- Humectació i col�locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
En la col�locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Col�locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col�locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la base de morter sec 
- Humectació i col�locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
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PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col�locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL�LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col�locació. 
COL�LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col�locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col�locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col�locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col�locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1321G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

34 
  

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col�locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col�locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col�locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la sorra-ciment 
- Col�locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada 
En la col�locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col�locar 
- Col�locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col�locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col�locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col�locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col�loquen les peces de panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col�locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col�locació  segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G14645. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col�locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col�locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col�locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col�locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
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El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col�loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons 
les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il�luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 
amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl�liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col�locada i 
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
 
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de 
quars o amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col�locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 - Amb regle vibratori 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col�locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col�locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
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En la col�locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col�locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigó no es 
produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de 
la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb 
un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d’alçària <= 10 cm. 
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L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col� loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons 
les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó  fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar 
la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il�luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui 
acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i 
la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl�liques  o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col�locada i 
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
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m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H111C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb 
granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel�lícula homogènia de lligant 
col�locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 
 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i eventualment additius, de manera 
que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel�lícula homogènia de lligant col�locada i compactada, a una temperatura molt superior a 
la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que 
proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat 
dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de 
gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de 
referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de 
referència. 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 
542.15 o 542.16 del PG-3. 
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors de les taules 
543.13 o 543.14 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
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- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la capa) 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior a  98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació 
mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si 
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats 
pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el 
gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha 
de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
 Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent 
intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. 
Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de 
la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. 
Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
 La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3.  Sobre aquesta 
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de 
conservar tota la capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. 
L’amplària de les franges s’ha d’ estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha 
d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha 
d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en 
condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal 
que, un cop  compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de 
carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
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La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa 
i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada  a la DT amb 
les toleràncies previstes. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella 
no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la 
prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres 
procediments aprovats per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix  tal que, 
una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura 
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de 
compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de 
treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de 
mantenir la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ 
ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 
d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la 
següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de 
compactació. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i 
estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de 
compactació i s’han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan 
assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 
ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis 
de sentit del transit  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les 
densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària 
realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas 
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de 
transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides 
mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot 
determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les 
provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de 
densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels 
últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
-  Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-
20 
 - Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 
per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a 
cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La 
bàscula ha d’estar contrastada 
 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons UNE-EN 12697-
6 considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, 
calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota 
la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
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- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1,  abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats 
individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat.  
 Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals 
inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats 
individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la 
capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:  
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, 
ha d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures 
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          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una 
penalització econòmica del 10%.  
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i 
reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2  individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista 
pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de 
rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els 
defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils 
longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 
establerts, i compleixen amb  els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre 
una nova capa a cà rrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits 
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada 
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de 
rodadura a càrrec del Contractista  
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització 
econòmica del 10% 
 Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada 
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de 
rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització 
econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat 
inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha 
d’estendre una nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del 
Contractista 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització 
econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de 
rodadura a càrrec del Contractista. 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització 
econòmica del 10% 
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F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J13440. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d' execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d' estendre el reg i observació de l'efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl�liques o bandes de paper col�locades sobre la superfície sense tractar 
prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d' impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de 
prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d'un 15%. I no mes de un individu de la mostra 
podrà excedir els límits fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% 
longitudinalment. 
 
 
F9V - ESGLAONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col�locades a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col�locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts 
afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
S'han de col�locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al 
davanter.  
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Abans de la col�locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col�locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas 
Rígidas.  
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col�locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura 
passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures 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. 
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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 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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material 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. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
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L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB21201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
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 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
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Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col�locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Col�locat clavat a terra 
- Col�locat formigonat a terra 
- Col�locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col�locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col�locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la 
rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la 
DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal�lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada 
d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una 
pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al 
formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL�LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
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Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL�LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció 
del trànsit, fabricats i instal�lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data 
de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal�lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL�LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL�LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col�locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a 
la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col�locació del formigó lateral de la caixa 
- Col�locació de les reixes  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col�locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Col�locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
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El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col�locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter, si és el cas 
- Col�locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col�locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col�locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
FDB1 - SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Soleres de formigó en massa, rectes o amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col�locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
     - Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
    - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix: ± 24 mm 
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          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
     - Nivell soleres:  ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
     - Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDD1 - PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
     - Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col/locació de les peces agafades amb morter 
     - Acabat de les parets, en el seu cas 
     - Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la 
tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
     - Secció interior del pou:  ± 50 mm 
     - Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment 
pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col�locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col�locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i tapa 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de ferro colat 
     - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col�locació del morter d'anivellament 
     - Col�locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
     - Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
     - Col�locació dels graons amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
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Un cop col�locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
     - Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
     - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col�locat ha de quedar anivellat i paral�lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col�locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Paral�lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG51311,FDG51357,FDG52357,FDG5U002. 
 
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  
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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  
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).  
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B7,FDK262G7. 
 
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  
- 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.  
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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.  
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).  
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FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154,FDKZ3174. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col�locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter d'anivellament 
- Col�locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls.  
Un cop col�locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col�locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
FF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Canalització amb tub de fosa dúctil i la col�locació d'accessoris, col�locats al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal�lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió de campana amb anella elastomèrica  
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat  
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció  
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col�locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal�lacions sense especificació del grau de dificultat, la col�locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col�locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.  
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la 
unió té contrabrida d'estanquitat.  
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col�locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  120 Nm 
- Bulons de 27 mm:  300 Nm  
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col�locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la 
campana.  
En les unions embridades, la brida ha de tenir col�locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat.  
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col�locades a cada extrem del maniguet de reacció, 
comprimides per les brides.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl�liques ancorades a daus massissos de formigó.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid.  
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats.  
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.  
Un cop acabada la instal�lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos 
per a aquestes operacions.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col�locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
Durant el procés de col�locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta 
ampla amb el recobriment adequat.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col�locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal�lació. S'han de col�locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col�locar.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col�locació.  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats.  
- Proves d'estanquitat i pressió del tub col�locat.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma 
UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els 
equips de la instal�lació.  
- Marcatge CE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal�lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
 
 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB16455,FFB1F625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col�locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col�locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
     - Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
     - Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal�lacions d'hidrants, 
etc.). 
     - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
     - Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal�lació de bombeig, etc.) 
     - Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal�lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
     - Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
     - Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
     - Replanteig de la conducció 
     - Col�locació de l’element en la seva posició definitiva 
     - Execució de totes les unions necessàries 
     - Neteja de la canonada 
     - Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal�lacions sense especificació del grau de dificultat, la col�locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col�locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 

│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL�LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral�lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals 
han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl�lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col�locades superficialment, s'han d’instal�lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
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     - Trams verticals: DN x 20 mm 
     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 

│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 

│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
COL�LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
     - Polietilè extruït: >= 5 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
     - Polietilè extruït: >= 60 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col�locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal�lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL�LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col�locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. 
En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col�locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal�lació. S'han de col�locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col�locar. 
COL�LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB16455,FFB1F625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col�locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col�locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal�lacions d'hidrants, 
etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal�lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal�lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col�locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal�lacions sense especificació del grau de dificultat, la col�locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col�locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
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¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL�LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral�lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals 
han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl�lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col�locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal�lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col�locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col�locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

69 
  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal�lació. S'han de col�locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col�locar.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal�lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal�lació  
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
     - Distància a altres elements i conduccions.  
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal�lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal�lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal�lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
 
 
FG - INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL�LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl�lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col�locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Tubs col�locats encastats 
- Tubs col�locats sota paviment 
- Tubs col�locats sobre sostremort 
- Tubs col�locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col�locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
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El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal�lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal�lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col�locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col�locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
La seva instal�lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col�locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
La instal�lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal�lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl�liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral�lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal�lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
 
FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 
 
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 
- 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. 
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FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col�locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal�lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 
21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Col�locat superficialment  
- Col�locat en tub  
- Col�locat en canal o safata  
- Col�locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col�locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal�lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col�loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral�lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de 
ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col�locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el 
cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat 
sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el 
suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL�LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase 
per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta 
peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de 
provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o 
be en combinacions d'aquestes.  
COL�LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer 
galvanitzat. 
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La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal�lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal�lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i 
en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. 
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal�lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions 
massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal�lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal�lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 
d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col�locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL�LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal�lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal�lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col�locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl�liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins 
que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal�lació hauran de ser corregits.  
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
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  
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- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col�locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col�locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral�lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació.  
Un cop instal�lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col�locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl�liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins 
que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal�lació hauran de ser corregits.  
 
 
FH - INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
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:  
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Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal�lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 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.  
 
 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN9 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE LLUM MIXTA 
 
 
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:  
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- 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.  
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.  
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FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
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.  
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.  
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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:  
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.  
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJSA - PROGRAMADORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Programadors protegits amb caixa per instal�lacions de reg que governen l’ obertura de les electrovàlvules possibilitant l’ automatització de la mateixa. 
S’ han considerat els següents tipus: 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col�locació i anivellació 
- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col�loqui. 
La caixa ha de quedar col�locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il�luminació. 
La posició serà fixada a la DT 
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El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal�lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJSB - ELECTROVÀLVULES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions  
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col�locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal�lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
     - Muntades superficialment 
     - Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
     - Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 
     - Connexió de la vàlvula als tubs 
     - Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal�lació: 
     - Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col�locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11U105. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col�locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl�lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col�locació següents: 
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- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl�lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col�locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQ3 - FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31V31C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal�lació de font exterior metàl�lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col�locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col�locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal�lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
Un cop col�locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col�locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal�lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col�locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col�locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ43C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl�lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col�locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment. 
El forat on es col�loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col�locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col�locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada. 
Els elements col�locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQZ - ELEMENTS ESPECIALS DE MOBILIARI URBA 
FQZA - CARTELLS I BANDEROLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Element per a senyal informativa d’estació de metro 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cartell format per estructura metàl�lica i plafons per a col�locació de cartells amb base de metacrilat i protegits amb vidre, amb sistema d’il�luminació 
intern, col�locat a l’exterior ancorat a daus de formigó 
     - Columna de senyalització amb coronament de plafons de policarbonat situats al voltant de l’element d’il�luminació format per difusor cilíndric muntat a 
l’extrem, fixada a dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig 
     - Preparació del forat  
     - Formigonat del dau 
     - Fixació i aplomat de l’element 
     - Execució de les unions, en el seu cas 
     - Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
     - Fixació de les lluminàries 
     - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de ser estable. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del conjunt. 
Tots els elements metàl�lics han d’estar protegits de la corrossió. 
Tots es components elèctrics han de quedar connectats entre ells i a la xarxa, no ha de quedar cap component d’aquest sistema accessible des de 
l’exterior. 
La base ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal�lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col�locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
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. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència 
a terra. 
CARTELL: 
Un cop instal�lat, la disposició dels elements i dels junts ha d’impedir l’entrada d’aigua a l’interior de l’espai per allotjar el cartell i l’equip elèctric 
d’enllumenat. 
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La unió del vidre amb la resta de l’estructura ha de ser estanca a l’aigua i a la pols, de manera que no es comprometi la visibilitat i legibilitat de la informació 
a través d’aquest. 
El sistema de fixació dels mòduls del cartell ha de permetre l’accés per al manteniment sense produir esforços ni deformacions inadmissibles al conjunt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 5 cm 
     - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 
     - Verticalitat:  ± 1° 
PAL SENYALITZACIÓ: 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
     - Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Abans de formigonar s’ha de comprovar que la forma i dimensions del dau són els definits a la D.T. amb les toleràncies admissibles. 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col�locats abans de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que immobilitzi 
els tubs durant el formigonat. 
El formigó un cop col�locat, no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o vent fort, adoptant-se les mesures que calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó 
fresc. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han 
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició dels elements ja col�locats. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com 
a mínim de: 
     - 7 dies en temps humit i condicions normals 
     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Per a la unió dels mòduls, s’han d’utilitzar els sistemes previstos en els elements. No es poden obrir forats nous o modificar els existents. No es pot 
modificar les dimensions o formes dels elements prefabricats en taller. 
La col�locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva durabilitat. 
La instal�lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada, amidada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Clot 
     - Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
     - Càrrega sobre camió 
     - Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
     - Replanteig dels clots o rases per excavar 
     - Extracció de les terres 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
     - Replanteig dels clots o rases per excavar 
     - Extracció de les terres 
     - Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
     - Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la D.F. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu defecte per les que digui la D.F. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la 
profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
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- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral�leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SE412. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres 
desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la 
planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Tierras y productos nutrientes. Acolchados.  
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de 
la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb 
arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
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* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
     - Amb l'arrel nua  
     - Amb pa de terra  
     - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
     - En contenidor  
- Plantes de petit port:  
     - En alvèol forestal  
     - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
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Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o 
quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament 
futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col�locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col�locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl�lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl�lica amb cura, 
retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col�locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  
 
 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel 
principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col�locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col�locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col�locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl�lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl�lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  
- Sembra directa  
- Hidrosembra  
- Implantació de gespa en pa d'herba  
- Implantació de gespa per rizosembra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada  
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  
Implantació de gespa en pa d'herba: 
- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d'herba 
- Protecció de la superfície coberta  
Implantació de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada  
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
SEMBRA DIRECTA:  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
HIDROSEMBRA:  
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.  
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.  
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial 
s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar 
aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.  
SEMBRA DIRECTA:  
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.  
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas 
superior a 1 cm.  
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.  
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
HIDROSEMBRA:  
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 
minuts.  
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.  
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases.  
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.  
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  
Abans de col�locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.  
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra 
rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.  
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus 
d'uns 20-30 cm de llargària.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas.  
HIDROSEMBRA:  
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Hidrosiembras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un 
cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1U311,GBA1U331,GBA1U351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, 
poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*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. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col�locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
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- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
GBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

99 
  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col�locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Col�locat clavat a terra 
- Col�locat formigonat a terra 
- Col�locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col�locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col�locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la 
rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la 
DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal�lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada 
d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una 
pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al 
formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
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El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL�LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL�LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció 
del trànsit, fabricats i instal�lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data 
de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal�lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL�LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL�LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col�locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a 
la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
HBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en 
el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en 

cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, 

prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
:  En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col�locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al 

seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
-  S’instal�laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la 

proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il�luminat i serà fàcilment visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota::  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 

-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La 

seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals „SENTIT PROHIBIT“ I „SENTIT OBLIGATORI“ en 
calçades divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

-  Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui 

possible. 
-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

-  Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

-  La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos 

necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill „OBRES“. 
-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

-  L’ordenació en sentit únic „ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
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-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de „testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 

-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el 
dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 

-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col�locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección 
contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 
dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona Ponent 
Ajuntament de Figueres. Àrea de Serveis Urbans. Febrer 2017 
 

104 
  

 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K9 - PAVIMENTS 
K9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
K9DL - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col�locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col�locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col�locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Compactació i col�locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col�locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Col�locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col�locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la base de morter sec 
- Humectació i col�locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col�loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col�locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col�locació o el que indiqui la DT.  
COL�LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col�locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
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Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per 
tal d'evitar d'escantonar-los.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col�locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col�locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Humectació de les peces. 
- Col�locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Humectació de la superfície. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

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

C#*D#*E#*F#1 495,000 495,000

TOTAL AMIDAMENT 495,000

m Demolició de vorada i gual granític amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor  

2 F2192C05

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 gual 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

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 camió3 F2194AB1

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

C#*D#*E#*F#1 124,000 124,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

4 F2194JB1

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

5 F2194XG5

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

ml Demolició de graons de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió6 F21DQG02

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

C#*D#*E#*F#1 14,400 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el
terreny

7 F221C472

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb compactació del 98% PM8 F227T00F

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 3.240,000 3.240,000

TOTAL AMIDAMENT 3.240,000

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment, en tongades de fins a 25 cm, amb material adequat amb una
compactació del 98 % del PM

9 F226120F

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

C#*D#*E#*F#1 1.760,000 1.760,000

C#*D#*E#*F#2 *.* 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.960,000

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

10 F2422065

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 0,300 0,300 1,200 1,512

C#*D#*E#*F#2 124,000 0,100 1,200 14,880

C#*D#*E#*F#3 5,000 0,100 1,200 0,600

C#*D#*E#*F#4 3,300 0,100 1,200 0,396

C#*D#*E#*F#5 3,300 1,200 3,960

TOTAL AMIDAMENT 21,348

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)

11 F2RA62F0

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 0,300 0,300 1,200 1,512

C#*D#*E#*F#2 124,000 0,100 1,200 14,880

C#*D#*E#*F#3 5,000 0,100 1,200 0,600

C#*D#*E#*F#4 3,300 0,100 1,200 0,396

C#*D#*E#*F#5 3,300 1,200 3,960

TOTAL AMIDAMENT 21,348

ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis12 F219U201

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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ut desmuntatge i transport de elements de mobiliari urbà a magatzem municipal13 F210U103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14 F21H1A41

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 F931201J

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

C#*D#*E#*F#1 748,000 748,000

C#*D#*E#*F#2 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 823,000

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

2 F9365B51

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó  de25 a 30 cmd'alçària i rejuntada3 F961E59A

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

4 F961A8GD

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

5 F965A2D9

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

C#*D#*E#*F#1 tauló 603,000 603,000

C#*D#*E#*F#2 fiol 335,000 335,000

TOTAL AMIDAMENT 938,000

m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb
base de formigó  (veure fitxa detall)

6 F981U115

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

7 F9E1321G

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió,

8 F9G14645

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

C#*D#*E#*F#1 168,020 0,200 33,604

TOTAL AMIDAMENT 33,604

m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM9 F932101J

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

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m210 F9J13440

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

C#*D#*E#*F#1 1.040,000 1.040,000

TOTAL AMIDAMENT 1.040,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

11 F9H111C1

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

C#*D#*E#*F#1 7cm 1.040,000 0,168 174,720

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 174,720

paj arranjament llosa formigó riera: repas esquerdes, pintura, segons DO12 F0H1U101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
RASES SERVEISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

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

C#*D#*E#*F#1 drenatge 168,000 168,000

C#*D#*E#*F#2 serveis 1,000 220,000 0,600 0,700 92,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 171,000 0,400 0,700 47,880

C#*D#*E#*F#4 1,000 429,000 0,200 0,450 38,610

C#*D#*E#*F#5 fonaments 6,000 1,200 1,200 1,000 8,640

C#*D#*E#*F#6 arquetes 7,000 0,500 0,500 0,600 1,050

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,700 0,700 0,800 0,392

C#*D#*E#*F#8 4,000 0,900 0,900 1,000 3,240

TOTAL AMIDAMENT 360,212

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% PM2 F227A00F

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

C#*D#*E#*F#1 drenatge 224,000 224,000

C#*D#*E#*F#2 serveis 1,000 220,000 0,600 132,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 171,000 0,400 68,400

C#*D#*E#*F#4 1,000 429,000 0,200 85,800

C#*D#*E#*F#5 fonaments 6,000 1,200 1,200 8,640

C#*D#*E#*F#6 arquetes 7,000 0,500 0,500 1,750

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,700 0,700 0,490

C#*D#*E#*F#8 4,000 0,900 0,900 3,240

TOTAL AMIDAMENT 524,320

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

3 F228A10F

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

C#*D#*E#*F#1 serveis 1,000 220,000 0,600 0,500 66,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 171,000 0,400 0,500 34,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 429,000 0,200 0,350 30,030

TOTAL AMIDAMENT 130,230

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de recuperació de la propia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM inclós reperfilat de la superficie
d'acabat

4 F228580A

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

C#*D#*E#*F#1 serveis 1,000 220,000 0,600 0,200 26,400

C#*D#*E#*F#2 171,000 0,400 0,200 13,680

C#*D#*E#*F#3 429,000 0,200 0,200 17,160

TOTAL AMIDAMENT 57,240

M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra5 F2285H00

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

C#*D#*E#*F#1 serveis 1,000 171,000 0,400 0,350 23,940

TOTAL AMIDAMENT 23,940

m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

6 F923U001

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

C#*D#*E#*F#1 137,100 137,100

TOTAL AMIDAMENT 137,100

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

7 F2422065

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

C#*D#*E#*F#1 416,210 1,200 499,452

TOTAL AMIDAMENT 499,452

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)

8 F2RA62F0

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

C#*D#*E#*F#1 416,210 1,200 499,452

TOTAL AMIDAMENT 499,452

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics9 F2241010

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

C#*D#*E#*F#1 990,000 990,000

TOTAL AMIDAMENT 990,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
XARXA AIGUACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1 FFB16455

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 171,000 171,000

TOTAL AMIDAMENT 171,000

ut Realització d'escomessa per a rec2 F2R0U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

3 FFB1F625

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F222142A

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

C#*D#*E#*F#1 fonaments 7,000 1,200 1,200 1,200 12,096

C#*D#*E#*F#2 rases 8,000 34,000 0,500 0,700 95,200

C#*D#*E#*F#3 arquetes 6,000 0,550 0,550 0,700 1,271

TOTAL AMIDAMENT 108,567

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% PM2 F227A00F

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

C#*D#*E#*F#1 fonaments 7,000 1,200 1,200 10,080

C#*D#*E#*F#2 rases 8,000 34,000 0,500 136,000

C#*D#*E#*F#3 arquetes 6,000 0,550 0,550 1,815

TOTAL AMIDAMENT 147,895

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

3 F228A10F

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

C#*D#*E#*F#1 rases 8,000 34,000 0,500 0,400 54,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 54,400

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

4 F2422065

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

C#*D#*E#*F#1 108,560 1,200 130,272

TOTAL AMIDAMENT 130,272

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)

5 F2RA62F0

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

C#*D#*E#*F#1 108,560 1,200 130,272

TOTAL AMIDAMENT 130,272

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

6 FGD1222E

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra7 FG380907

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

C#*D#*E#*F#1 479,000 479,000

TOTAL AMIDAMENT 479,000

u Columna tipus Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en
acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º). tractament i color a definr per la
DO, per acoplar 2 projectors inclos placa base de 400*400mm., caixa de conexions i clau , de planxa d'acer amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament 

8 FHM11N22

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.

9 FHQ61G74

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m 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 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

10 FG22TH1K

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

C#*D#*E#*F#1 228,400 228,400

TOTAL AMIDAMENT 228,400

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

11 FG315574

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

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

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

12 FG315564

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

C#*D#*E#*F#1 404,000 404,000

TOTAL AMIDAMENT 404,000

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

13 FG315554

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

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

14 FG312234

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

C#*D#*E#*F#1 13 26,000 9,000 234,000

C#*D#*E#*F#2 471,000 471,000

TOTAL AMIDAMENT 705,000

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

15 FDK262B7

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter16 FDKZ3154

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

m3 Formigó per a fonaments de la xarxa d'enllumenat HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió inclós subministre i col.locació de platina

17 F31522G1

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 1,200 1,200 1,200 12,096

TOTAL AMIDAMENT 12,096

paj modificació quadre existent18 FDKZU001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, da
escollir per la DO (PVP 440€), tancada, amb reactancia de doble nivell electrónica i acoblada al suport

19 FHN33581

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, amb acoplament per a dues lluminaries
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

20 FHM11L22

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Projector orientable de led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna 

21 FHNEU101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
XARXA FUTURS SERVEISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

1 FDG51357

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 196,000 196,000

TOTAL AMIDAMENT 196,000

EUR
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m Canalització amb tub corbables corrugats amb fil guia de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

2 FDG52357

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

C#*D#*E#*F#1 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. 3 FDG5U002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u 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

1 FDK262G7

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter2 FDKZ3174

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

3 F7B451B0I5UL

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

C#*D#*E#*F#1 896,000 896,000

TOTAL AMIDAMENT 896,000

m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

4 FR3SE412

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

C#*D#*E#*F#1 360,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

EUR
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u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

5 FR2G8B31

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

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u Aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i amb subjecció d egoma tips elastos 6 FR631111

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

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 4
h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de
9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar
soterrat, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com
dels elements governats per aquest

7 FJSAUA02

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra
i accessoris

8 FJSBA020

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

9 FFB16455

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

u Tub de 1,5 ml de PEBD de 10 mm. de diàmetre amb 4 degoters integrats de 8 l/h connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa inclós collarí

10 FJSAU001

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

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u Subministrament i plantació de Populus itálica nigra piramidal i ramificat de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua11 FR44EA2D

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

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

12 FR3P2312

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

C#*D#*E#*F#1 83,500 83,500

TOTAL AMIDAMENT 83,500

u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus recebo i  primer reg

13 FR662441

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

C#*D#*E#*F#1 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

u Subministrament de Spartium junceum en contenidor de 2l.14 FR4E96H1

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

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

ut Subministrament de magraner de 170 cms alçada 15 FR4EU101

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

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

ut Subministre de  tamariu en contenidor de 2l.16 FR4EU102

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

C#*D#*E#*F#1 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1300 mm d'alçària i de
150x150mm, clavada sobre el terreny

1 FQ43C010

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

C#*D#*E#*F#1 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

EUR
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u Font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada
amb dau de formigó

2 FQ31V31C

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ut taula de fusta amb banc per a zona picnic a defirnir per DF3 FQ11U105

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ut Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical4 FQ11U101

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Paperera a definir per DF (pvp 150 eur)5 FQ21FC65

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 religa d'acer galvanitzat  de 30.30.2 mm. per desguas de font6 FQ00U101

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

C#*D#*E#*F#1 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 2,400

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat1 FBBZ1220

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

2 FBB11251

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 FBB21201

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB11111

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pintat de banda d'ample sobre paviment, de 10 cm. d'amplada(continua,discontinua, zona blava) ), amb pintura acrílica i
microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat de qualsevol color

5 GBA1U311

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

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat de qualsevol color

6 GBA1U331

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb pintura de dues componets amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior

7 GBA1U351

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

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat8 GBBZ3012

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicament9 GBB21101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
CONTROL QUALITATCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj control de qualitat segons memoria1 HB00U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2015EP019OBRA 01
SEGURETAT I SALUT LABORALCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj seguretat i salut laboral segons estudi1 HBB11111

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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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.400,00pajF0H1U101 arranjament llosa formigó riera: repas esquerdes, pintura, segons DOP- 1
(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €21,24utF210U103 desmuntatge i transport de elements de mobiliari urbà a magatzem municipalP- 2
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,79mF2192C05 Demolició de vorada i gual granític amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor  

P- 3

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,23m2F2194AB1 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- 4

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €7,56m2F2194JB1 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 5

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,77m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €46,44utF219U201 realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveisP- 7
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,64mlF21DQG02 Demolició de graons de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 8
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €114,89uF21H1A41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 9

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,39m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 10
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,78m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i estesa sobre el terreny

P- 11

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,36m3F222142A 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- 12

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,46m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 13
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,81m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment, en tongades de fins a 25 cm, amb material
adequat amb una compactació del 98 % del PM

P- 14

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,96m2F227A00F 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- 15

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,85m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviments amb compactació del 98% PMP- 16
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,50m3F228580A Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de recuperació de la propia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM inclós reperfilat de la superficie d'acabat

P- 17

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,63M3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraP- 18
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,83m3F228A10F 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- 19

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,98m3F2422065 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- 20

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €330,54utF2R0U001 Realització d'escomessa per a recP- 21
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,04m3F2RA62F0 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- 22

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €71,07m3F31522G1 Formigó per a fonaments de la xarxa d'enllumenat HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió inclós subministre i col.locació de
platina

P- 23

(SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1,54m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref.
70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

P- 24

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,54m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar
de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 25

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,87m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 26
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,65m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 27
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €64,37m3F9365B51 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- 28

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €36,41mF961A8GD Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

P- 29

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,48mF961E59A Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó de25 a 30
cmd'alçària i rejuntada

P- 30

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,92mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 31

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €150,28mF981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó  (veure fitxa detall)

P- 32

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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 €18,07m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos
aixecament tapes

P- 33

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €68,98m3F9G14645 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

P- 34

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €42,20tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 35

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €0,61m2F9J13440 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2

P- 36

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €39,33uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 37

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,73uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 38

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €24,58mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 39
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,64mFDG51357 Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 40

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,42mFDG52357 Canalització amb tub corbables corrugats amb fil guia de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 41

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €325,00utFDG5U002 arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. P- 42
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €44,25uFDK262B7 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- 43

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

 €77,67uFDK262G7 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

P- 44

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,06uFDKZ3154 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- 45

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €39,94uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 46

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6.000,00pajFDKZU001 modificació quadre existentP- 47
(SIS MIL EUROS)

 €3,76mFFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 48

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €38,85mFFB1F625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 49

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,11mFG22TH1K 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 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 50

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1,40mFG312234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 51

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €5,80mFG315554 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- 52

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €7,98mFG315564 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- 53

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,94mFG315574 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 54

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,37mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 55
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €19,28uFGD1222E 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- 56

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €399,86uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, amb acoplament
per a dues lluminaries amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

P- 57

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.790,60uFHM11N22 Columna tipus Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,40m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada
(h8,5m/0º; h7,7m/0º). tractament i color a definr per la DO, per acoplar 2 projectors inclos placa
base de 400*400mm., caixa de conexions i clau , de planxa d'acer amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament 

P- 58

(MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €451,44uFHN33581 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, da escollir per la DO (PVP 440€), tancada, amb reactancia de doble nivell
electrónica i acoblada al suport

P- 59

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €671,27utFHNEU101 Projector orientable de led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna 

P- 60

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €1.011,65uFHQ61G74 Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA), realitzat en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa
& Cole ARNE.

P- 61

(MIL ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,01uFJSAU001 Tub de 1,5 ml de PEBD de 10 mm. de diàmetre amb 4 degoters integrats de 8 l/h connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa inclós collarí

P- 62

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €133,29uFJSAUA02 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació
des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de 8
arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa
de plàstic estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador,
com dels elements governats per aquest

P- 63

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €42,44uFJSBA020 Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o
equivalent inclós ma d'obra i accessoris

P- 64

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €43,24m2FQ00U101 religa d'acer galvanitzat  de 30.30.2 mm. per desguas de fontP- 65
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €156,96utFQ11U101 Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropicalP- 66
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €976,80utFQ11U105 taula de fusta amb banc per a zona picnic a defirnir per DFP- 67
(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €174,91uFQ21FC65 Paperera a definir per DF (pvp 150 eur)P- 68
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €876,77uFQ31V31C Font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de
cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 69

(VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €35,43uFQ43C010 Pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1300 mm
d'alçària i de 150x150mm, clavada sobre el terreny

P- 70

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,48uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 71

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €29,34m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 72

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,78m2FR3SE412 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

P- 73

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €40,00uFR44EA2D Subministrament i plantació de Populus itálica nigra piramidal i ramificat de perímetre de 18 a 20
cm, amb arrel nua

P- 74

(QUARANTA EUROS)

 €3,90uFR4E96H1 Subministrament de Spartium junceum en contenidor de 2l.P- 75
(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 17/02/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,55utFR4EU101 Subministrament de magraner de 170 cms alçada P- 76
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,00utFR4EU102 Subministre de  tamariu en contenidor de 2l.P- 77
(QUATRE EUROS)

 €12,05uFR631111 Aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i amb subjecció d egoma tips
elastos 

P- 78

(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €6,65uFR662441 Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus
recebo i  primer reg

P- 79

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,24mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, de 10 cm. d'amplada(continua,discontinua, zona blava) ),
amb pintura acrílica  i microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 80

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,11mGBA1U331 Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 81

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,26mGBA1U351 Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb pintura de dues
componets amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior

P- 82

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €50,32uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 83

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,98uGBB21101 Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicamentP- 84
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €72,34mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

P- 85

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €350,00pajHB00U001 control de qualitat segons memoriaP- 86
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €2.850,00pajHBB11111 seguretat i salut laboral segons estudiP- 87
(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
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pajF0H1U101 arranjament llosa formigó riera: repas esquerdes, pintura, segons DOP- 1  €1.400,00

Sense descomposició 1.400,00 €

utF210U103 desmuntatge i transport de elements de mobiliari urbà a magatzem municipalP- 2  €21,24

Altres conceptes 21,24 €

mF2192C05 Demolició de vorada i gual granític amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor  

P- 3  €3,79

Altres conceptes 3,79 €

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- 4  €6,23

Altres conceptes 6,23 €

m2F2194JB1 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de fins a 15 cm.
de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 5  €7,56

Altres conceptes 7,56 €

m2F2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 6  €2,77

Altres conceptes 2,77 €

utF219U201 realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveisP- 7  €46,44

Altres conceptes 46,44 €

mlF21DQG02 Demolició de graons de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 8  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

uF21H1A41 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 9  €114,89

Altres conceptes 114,89 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 10  €0,39

Altres conceptes 0,39 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el terreny

P- 11  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

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- 12  €5,36

Altres conceptes 5,36 €

m2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 13  €1,46

Altres conceptes 1,46 €

m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment, en tongades de fins a 25
cm, amb material  adequat amb una compactació del 98 % del PM

P- 14  €7,81

B0001001 material per a caixa  €4,28000
Altres conceptes 3,53 €
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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- 15  €1,96

Altres conceptes 1,96 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviments amb compactació del 98% PMP- 16  €0,85

Altres conceptes 0,85 €

m3F228580A Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de
recuperació de la propia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM inclós reperfilat
de la superficie d'acabat

P- 17  €10,50

Altres conceptes 10,50 €

M3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraP- 18  €30,63

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  €22,78000
Altres conceptes 7,85 €

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- 19  €12,83

B03DU301 subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material reciclat  €3,94500
Altres conceptes 8,89 €

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- 20  €2,98

Altres conceptes 2,98 €

utF2R0U001 Realització d'escomessa per a recP- 21  €330,54

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  €3,21600
B03DU301 subbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material reciclat  €1,42020

Altres conceptes 325,90 €

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- 22  €5,04

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)

 €5,04000

Altres conceptes 0,00 €

m3F31522G1 Formigó per a fonaments de la xarxa d'enllumenat HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió inclós subministre i col.locació de platina

P- 23  €71,07

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €67,36400

Altres conceptes 3,71 €

m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2 ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense
adherir

P- 24  €1,54

B7B151B0I5UL Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a construcció i
obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA

 €0,73700

Altres conceptes 0,80 €

m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

P- 25  €31,54
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B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €25,32915
B0332600 Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm  €2,68906

Altres conceptes 3,52 €

m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 26  €13,87

B0111000 Aigua  €0,04700
B0372000 Tot-u artificial  €12,93750

Altres conceptes 0,89 €

m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 27  €19,65

B0111000 Aigua  €0,04700
B0321000 Sauló sense garbellar  €14,11050

Altres conceptes 5,49 €

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- 28  €64,37

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 12,21 €

mF961A8GD Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

P- 29  €36,41

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,40486

B96118G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

 €18,35400

Altres conceptes 12,65 €

mF961E59A Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de
formigó  de25 a 30 cmd'alçària i rejuntada

P- 30  €15,48

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,54268

Altres conceptes 11,94 €

mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 31  €11,92

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,63430

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,04801

B965A2D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,93500

Altres conceptes 4,30 €

mF981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi,
col.locat amb base de formigó  (veure fitxa detall)

P- 32  €150,28

B0641090 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

 €6,41700
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B981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

 €124,50000

Altres conceptes 19,36 €

m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

P- 33  €18,07

B0111000 Aigua  €0,00094
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,63219
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €4,64100
Altres conceptes 12,56 €

m3F9G14645 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

P- 34  €68,98

B065C36C Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €61,80300

Altres conceptes 7,18 €

tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 35  €42,20

B9H111C1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €39,04000

Altres conceptes 3,16 €

m2F9J13440 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

P- 36  €0,61

B055JK6M Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b)  €0,50056
Altres conceptes 0,11 €

uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 37  €39,33

BBM12602 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €28,72000

Altres conceptes 10,61 €

uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 38  €42,73

BBM1AHA2 Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €31,59000
Altres conceptes 11,14 €

mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 39  €24,58

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

 €20,64000

Altres conceptes 3,94 €

mFDG51357 Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 40  €8,64

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,89014

BG22U001 tub tritub 3*40 mm  €5,42000
Altres conceptes 0,33 €
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mFDG52357 Canalització amb tub corbables corrugats amb fil guia de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 41  €4,42

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,89014

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

 €1,20000

Altres conceptes 0,33 €

utFDG5U002 arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. P- 42  €325,00

Sense descomposició 325,00 €

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- 43  €44,25

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 30,38 €

uFDK262G7 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

P- 44  €77,67

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

 €4,30214

BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €33,92000

Altres conceptes 39,45 €

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- 45  €22,06

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 11,40 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 46  €39,94

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

 €0,15737

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €25,13000

Altres conceptes 14,65 €

pajFDKZU001 modificació quadre existentP- 47  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

mFFB16455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 48  €3,76

BFB16400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,52020

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,17300

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,02000
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Altres conceptes 2,05 €

mFFB1F625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 49  €38,85

BFB1F600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €9,16980

BFWB1F62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €16,32200

BFYB1F62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
soldat

 €1,09000

Altres conceptes 12,27 €

mFG22TH1K 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 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 50  €2,11

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

 €1,22400

Altres conceptes 0,89 €

mFG312234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 51  €1,40

BG312230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,90780

Altres conceptes 0,49 €

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- 52  €5,80

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

 €4,48800

Altres conceptes 1,31 €

mFG315564 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- 53  €7,98

BG315560 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

 €6,67080

Altres conceptes 1,31 €

mFG315574 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 54  €10,94

BG315570 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €9,30240

Altres conceptes 1,64 €

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

P- 55  €4,37

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 3,27 €
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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- 56  €19,28

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 7,62 €

uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, amb acoplament per a dues lluminaries amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 57  €399,86

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

 €14,30495

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €301,72000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000
Altres conceptes 53,80 €

uFHM11N22 Columna tipus Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions
(d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º). tractament i
color a definr per la DO, per acoplar 2 projectors inclos placa base de
400*400mm., caixa de conexions i clau , de planxa d'acer amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament 

P- 58  €1.790,60

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

 €26,76410

BHM11N22 Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2 seccions
(d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat,
acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º).

 €1.680,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000
Altres conceptes 53,80 €

uFHN33581 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, da escollir per la DO (PVP 440€),
tancada, amb reactancia de doble nivell electrónica i acoblada al suport

P- 59  €451,44

BHN33580 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip

 €440,00000

Altres conceptes 11,44 €

utFHNEU101 Projector orientable de led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED,
de distribució asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe
I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna 

P- 60  €671,27

BHNNU001 Projector led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera).
Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna 

 €660,00000

Altres conceptes 11,27 €

uFHQ61G74 Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L 2700K IRC80
500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica
regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna (d127mm)
per a projector Santa & Cole ARNE.

P- 61  €1.011,65
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BHQ61G70 Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L 3000K IRC80
500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna
(d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

 €945,00000

BHWQ6000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens
metàl·lics

 €16,22000

Altres conceptes 50,43 €

uFJSAU001 Tub de 1,5 ml de PEBD de 10 mm. de diàmetre amb 4 degoters integrats de
8 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa inclós collarí

P- 62  €5,01

BFYBU001 tub tech line inclos peçes especials, racor  €1,32000
Altres conceptes 3,69 €

uFJSAUA02 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
temps de programació des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1
min., 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit
d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest

P- 63  €133,29

BJSAU002 Programador autònom de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua,
amb temps de programacio des de 1 min. fins a 4 h per estacio en passos
d'1 min., amb 2 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada de bomba,
carcassa de plastic estanca, comptador i arqueta per anar soterrat

 €116,25000

Altres conceptes 17,04 €

uFJSBA020 Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide 9v AC. de la
casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra i accessoris

P- 64  €42,44

BJSBA020 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2
DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per
a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern,
instal.lada

 €34,49000

Altres conceptes 7,95 €

m2FQ00U101 religa d'acer galvanitzat  de 30.30.2 mm. per desguas de fontP- 65  €43,24

Sense descomposició 43,24 €

utFQ11U101 Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropicalP- 66  €156,96

B0604220 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

 €1,91650

BR11U101 cadira tipus neoromantico o montseny amb fusta certificada  €142,50000
Altres conceptes 12,54 €

utFQ11U105 taula de fusta amb banc per a zona picnic a defirnir per DFP- 67  €976,80

Sense descomposició 976,80 €

uFQ21FC65 Paperera a definir per DF (pvp 150 eur)P- 68  €174,91

BQ21FC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat
color negre forja i suports laterals de fosa

 €150,00000

Altres conceptes 24,91 €

uFQ31V31C Font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 69  €876,77

BQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

 €720,00000
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BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €19,35000

Altres conceptes 137,42 €

uFQ43C010 Pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
quadrada, de 1300 mm d'alçària i de 150x150mm, clavada sobre el terreny

P- 70  €35,43

BQ43C010 Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

 €18,99000

Altres conceptes 16,44 €

uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

P- 71  €6,48

Altres conceptes 6,48 €

m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 72  €29,34

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €22,43010

Altres conceptes 6,91 €

m2FR3SE412 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme
de gruix fins a 10 cm

P- 73  €2,78

BR3PE410 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel  €1,80400
Altres conceptes 0,98 €

uFR44EA2D Subministrament i plantació de Populus itálica nigra piramidal i ramificat de
perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua

P- 74  €40,00

BR44EA2D Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

 €40,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4E96H1 Subministrament de Spartium junceum en contenidor de 2l.P- 75  €3,90

BR4EU001 Spartium junceum  €3,90000
Altres conceptes 0,00 €

utFR4EU101 Subministrament de magraner de 170 cms alçada P- 76  €10,55

Sense descomposició 10,55 €

utFR4EU102 Subministre de  tamariu en contenidor de 2l.P- 77  €4,00

Sense descomposició 4,00 €

uFR631111 Aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i amb
subjecció d egoma tips elastos 

P- 78  €12,05

Altres conceptes 12,05 €

uFR662441 Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de plantació de
45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra d'arrelament tipus recebo i  primer reg

P- 79  €6,65

B0111000 Aigua  €0,01128
Altres conceptes 6,64 €

mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, de 10 cm.
d'amplada(continua,discontinua, zona blava) ), amb pintura acrílica i
microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 80  €0,24

B8ZBU101 pintura de dues components  €0,05760
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BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,09000
Altres conceptes 0,09 €

mGBA1U331 Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrilica amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat de qualsevol color

P- 81  €1,11

B8ZB2000 Pintura no reflectora per a senyalització  €0,02043
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,18000

Altres conceptes 0,91 €

mGBA1U351 Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre paviment, amb
pintura de dues componets amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat i ratllat posterior

P- 82  €7,26

B8ZBU101 pintura de dues components  €2,88000
BBM1M000 Microesferes de vidre  €0,36000

Altres conceptes 4,02 €

uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 83  €50,32

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €39,71000
Altres conceptes 10,61 €

uGBB21101 Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  fixada mecànicamentP- 84  €35,98

BBM1AD72 Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €24,84000
Altres conceptes 11,14 €

mGBBZ3012 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

P- 85  €72,34

BBMZ2612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €70,29000

Altres conceptes 2,05 €

pajHB00U001 control de qualitat segons memoriaP- 86  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

pajHBB11111 seguretat i salut laboral segons estudiP- 87  €2.850,00

Sense descomposició 2.850,00 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,48h Oficial 1aA0121000

 €16,77h Oficial 1a paletaA0122000

 €20,96h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €12,00h Oficial 1a manyàA012F000

 €17,33h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,06h Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,48h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,75h Oficial 1a jardinerA012P000

 €24,30h Oficial 2a jardinerA012P200

 €25,42h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €18,61h Ajudant col·locadorA0137000

 €10,53h Ajudant manyàA013F000

 €14,87h Ajudant electricistaA013H000

 €15,51h Ajudant muntadorA013M000

 €18,42h Ajudant jardinerA013P000

 €14,60h ManobreA0140000

 €15,11h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,35h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €12,44h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €51,23h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €67,50h fresadoraC1311120

 €64,64h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €61,81h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €104,07h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €37,50h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €25,18H Retroexcavadora petitaC1315010

 €37,70h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €28,24h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €42,71h Motoanivelladora petitaC1331100

 €49,65h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €7,91h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €6,15h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €5,28h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €28,01h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €30,99h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €34,12h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €33,47h Camió gruaC1503000

 €35,23h Camió grua de 5 tC1503500

 €28,35h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €51,98h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €19,10h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €21,32h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,30h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,08h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,33h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,15h Formigonera de 250 lC1705700
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 €58,82h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €40,49h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €45,39h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,02h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €11,15h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00

 €15,15h Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplásticaC1B0UV10

 €13,76h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica

C1B0UV20

 €2,72h Martell trencador manualC2001000

 €4,00h Remolinador mecànicC2003000

 €3,68h Regle vibratoriC2005000
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MATERIALS
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 €4,28m3 material per a caixaB0001001

 €0,94m3 AiguaB0111000

 €14,39t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €14,08t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €13,40t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,75t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €11,52t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €49,21t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B0315601

 €12,27m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,61t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €15,05t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €14,38t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmB0332600

 €14,73t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €11,25m3 Tot-u artificialB0372000

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

B03DU301

 €77,48t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €120,12t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,07kg Calç aèria CL 90B0532310

 €500,56t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b)

B055JK6M

 €38,33M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0604220

 €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

 €51,00m3 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

B0641080

 €51,75m3 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

B0641090
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 €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

 €55,57m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064C26B

 €55,16m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064C26D

 €61,24m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €58,86m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B065C36C

 €41,29m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €12,20t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €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

 €24,86t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €22,86t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €23,46t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710280

 €2,45kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €0,86kg Clau acerB0A31000

 €1,97u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,32m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €0,84m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €0,96u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €1,97l DesencofrantB0DZA000
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 €2,25ut totxo ceràmic massisB111U001

 €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

 €0,67m2 Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a
construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de
250 m2, ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA

B7B151B0I5UL

 €2,27kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióB8ZB2000

 €1,44kg pintura de dues componentsB8ZBU101

 €11,63m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

B96115H0

 €17,48m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €18,00m Pedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

B961A870

 €19,12ut peça vorada escapçada de L*20*25 cm.B961U001

 €26,48u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

B961VBG2

 €18,97m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96218G0

 €26,78m Pedra calcària, corba, escairada, buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

B962A870

 €4,70m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A2D0

 €4,36m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €3,76m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A7E0

 €1,19u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

B97423E1

 €199,50ml gual granitic de 80 cm.B981U080

 €124,50m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

B981U115

 €229,50ml gual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de rematB981U121
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 €90,00ut escosell de 160*100 galvanitzatB9977140

 €75,58u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20
cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ040

 €0,34u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200

 €1,95u Llambordí granític de 20*10*10 cm B9B1U010

 €0,26u Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm
de gruix, de color vermell, preu alt

B9DLU010

 €4,55m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €5,16m2 Panot de color de 20x20x4 estriat o amb botons classe 1a,
preu alt

B9E1D200

 €9,00m2 Panot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altB9E1U001

 €1.130,74t Pols de quars colorB9GZ1200

 €39,04t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC
35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H111C1

 €2,39u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada
de 36x20 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial

B9V4C93L

 €30,69m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó d
40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària,
separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil
quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de vidre, amb
platines d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

BB12IV02

 €39,71u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11102

 €28,72u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €43,58u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM13602

 €24,84u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1AD72

 €41,81u Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1ADA2

 €31,59u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1AHA2

 €95,21u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1AHD2

 €1,50kg Microesferes de vidreBBM1M000

 €20,64m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1C20

 €70,29m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZ2612
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 €37,50ut sifon embornal segons FISERSA BD00U001

 €92,84m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent, classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca

BD5HB1G8

 €71,25u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 565x295x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció

BD5Z5CC0

 €27,51u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció

BD5Z65C0

 €32,02u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció

BD5Z7AC0

 €38,00u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x490x70 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

BD5Z7ED0

 €39,54u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

BD5ZAFC0

 €86,21u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €46,82u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

BD5ZBCC0

 €175,76ut reixa concava mod. C700V de 650*650BD5ZU001

 €3,44m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JE180

 €8,50m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JJ180

 €13,24m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JL180

 €20,33m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JN180

 €28,62m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

BDD1A090

 €141,75u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil mod
TWINO o equivalent 

BDDZAED0
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 €133,32ut tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal,
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de
la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada
650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter

BDDZU201

 €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

 €12,11m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32D780

 €0,51m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €0,47m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

BFB17400

 €0,79m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17600

 €8,99m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1F600

 €56,33u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BFW32D78

 €3,91u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1605

 €4,03u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1705

 €81,61u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFWB1F62

 €2,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa
dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

BFY32D78

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1605
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 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1705

 €1,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1F62

 €1,32ut tub tech line inclos peçes especials, racorBFYBU001

 €1,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €1,52m 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

 €2,62m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €2,71ml tub tritub 3*40 mmBG22U001

 €3,45ml tub curbable coarrugat 200 mmBG22U200

 €3,16m 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

 €0,89m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312230

 €3,21m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312650

 €3,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, + cable de comandament

BG314360

 €4,40m 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

 €6,54m 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

BG315560
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 €9,12m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG315570

 €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

 €163,26u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11J22

 €301,72u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €1.680,00u Columna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada
en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º).

BHM11N22

 €80,90u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

BHM12C22

 €98,05u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar
amb platina

BHM41902

 €440,00u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W,
de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

BHN33580

 €593,25u llumenere tipus ARGO o similar BHN94D20

 €660,00ut Projector led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA),
realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada,
Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66.
IK08. inclós braç de fixació a columna 

BHNNU001

 €945,00u Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat
pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a
columna (d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

BHQ61G70
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 €243,66u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 250
W, de forma circular, tancat

BHQ62G70

 €187,50ut modificació lluminaria existentBHQ6U001

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

 €16,22u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl·lics

BHWQ6000

 €116,25u Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportacio d'aigua, amb temps de programacio des de 1
min. fins a 4 h per estacio en passos d'1 min., amb 2
estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada
de bomba, carcassa de plastic estanca, comptador i arqueta
per anar soterrat

BJSAU002

 €34,49u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c.,
per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat
intern, instal.lada

BJSBA020

 €100,82u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN12A6D0

 €177,00u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm
de llargària, 

BQ115F55

 €468,75u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm
de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense respatller,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de
preu superior

BQ115VA1

 €84,38U paperera de xapa model bcn de contenur o similarBQ213110

 €150,00u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa
amb acabat color negre forja i suports laterals de fosa

BQ21FC60

 €720,00u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30
cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades,
amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de
cercle complet

BQ31V31C

 €19,35u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €88,50u Pilona de material pàstic flexible, de color negre de forma
cilíndrica, , per a muntar superficialment

BQ42F015
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 €18,99u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i
hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de
150x150mm, per a encastar

BQ43C010

 €22,50u Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre BQ441551

 €45,00u aparcament de bicicletes format per sis moduls de mides
100*75 cada model amb pletina ancorat al paviment

BQZAU050

 €142,50ut cadira tipus neoromantico o montseny amb fusta certificadaBR11U101

 €41,91m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €19,42m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

BR3P2310

 €36,08m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granelBR3PE410

 €125,28u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 30 a
35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

BR44D22E

 €40,00u Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

BR44EA2D

 €173,57u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44J22C

 €151,83u Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en
contenidor de 120 a 140 l

BR469J3F

 €196,41u Cupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en
contenidor de 160 a 250 l

BR469J3H

 €90,75u Cupressus sempervirens Garda d'alçària de 300 a 350 cm,
en contenidor de 40 a 120 l

BR469L3D

 €3,90ut Spartium junceumBR4EU001

 €5,95m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa

BR4U3L10
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 €54,75m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59900/R 15,110000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,59900 13,59900
Maquinària:

0,96750/R 2,150000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 0,96750 0,96750
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

8,7100013,400000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,5455012,610001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

11,6220077,480000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 40,04670 40,04670

0,135991,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,74919

54,74919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,91m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59900/R 15,110000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,59900 13,59900
Maquinària:

0,96750/R 2,150000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 0,96750 0,96750
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

9,5875014,750000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

22,8315014,730001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

11,6220077,480000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 44,21020 44,21020

0,135991,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,91269
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58,91269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,91m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,11000/R 15,110001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,11000 15,11000
Maquinària:

0,93100/R 1,330000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93100 0,93100
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

25,0386014,390001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

15,4960077,480000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 40,72260 40,72260

0,151101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,91470

56,91470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,53m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,11000/R 15,110001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,11000 15,11000
Maquinària:

0,93100/R 1,330000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93100 0,93100
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

18,7776011,520001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

19,3700077,480000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 38,33560 38,33560
Altres:

% 0,1511015,110001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15110 0,15110
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COST DIRECTE 54,52770

54,52770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,33m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,11000/R 15,110001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,11000 15,11000
Maquinària:

0,93100/R 1,330000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93100 0,93100
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

17,5104011,520001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,4424077,480000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 47,14080 47,14080
Altres:

% 0,1511015,110001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15110 0,15110

COST DIRECTE 63,33290

63,33290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,69m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,86550/R 15,110001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,86550 15,86550
Maquinària:

0,96425/R 1,330000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96425 0,96425
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

22,0167014,390001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

15,4960077,480000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t
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28,000000,07000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 65,70070 65,70070

0,158661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,68911

82,68911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,82m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,86550/R 15,110001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,86550 15,86550
Maquinària:

0,96425/R 1,330000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96425 0,96425
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

15,8976011,520001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,4424077,480000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,300000,07000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 58,82800 58,82800
Altres:

% 0,1586615,866001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15866 0,15866

COST DIRECTE 75,81641

75,81641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €46,88m Barana de 55 cm d'alçària, formada per passamà rodó de
diàmetre 200 mm, muntants de perfil T segons detall planol
separats 2,80 ancorada amb platines de 100x150x5 mm i
tacs químics amb visos metàl.lics

EB12P050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00000/R 12,000000,500A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,10600/R 10,530000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 8,10600 8,10600
Materials:

7,880001,970004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

30,6900030,690001,000BB12IV02 =xBarana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó d
40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3 m d'alçària,
separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil
quadrat 20x20x2 mm d'acer com a suport de vidre, amb
platines d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

m

Subtotal... 38,57000 38,57000
Altres:

% 0,202658,106002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20265 0,20265

COST DIRECTE 46,87865

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,87865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,21ml subministre i col.locació de passamà segons detall planol
inclós pintura

EB12U017 Rend.: 1,000

 €183,98ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a
abocador

F218U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,50000/R 20,750002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 41,50000 41,50000
Maquinària:

51,23000/R 51,230001,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

56,02000/R 28,010002,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

35,23000/R 35,230001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 142,48000 142,48000

COST DIRECTE 183,98000

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,24m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per
capa de 1 cm

F2194XC2 Rend.: 7,944

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04185/R 15,110000,022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04185 0,04185
Maquinària:

0,15295/R 67,500000,018C1311120 =xfresadorah

0,04337/R 28,010000,0123C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 0,19632 0,19632
Altres:

% 0,000630,042001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00063 0,00063

COST DIRECTE 0,23880

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €671,45ut demolició i transport de runes d'armari de gas, muret i
graons, d'acord plano

F219U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

146,00000/R 14,6000010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 146,00000 146,00000
Maquinària:

62,20000/R 12,440005,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

323,20000/R 64,640005,000C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

140,05000/R 28,010005,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 525,45000 525,45000

COST DIRECTE 671,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

671,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,83ut excavació d epou en la volta de la riera i arranjament de les
parets i retirada i transport d eruna

F219U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,96000/R 17,480002,000A0121000 =xOficial 1ah

29,20000/R 14,600002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,16000 64,16000
Maquinària:

12,44000/R 12,440001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

51,23000/R 51,230001,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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Subtotal... 63,67000 63,67000

COST DIRECTE 127,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,81m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

F2285B0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79950/R 15,110000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,79950 6,79950
Maquinària:

4,53750/R 37,500000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,37600/R 5,280000,450C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 6,91350 6,91350

0,101991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,81499

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,81499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,00ml muntatge de canonades provisionals per subministre d'aigua
i desmuntatge d ela mateixa

F2R0U002 Rend.: 1,000

 €440,00ut subministre i muntatges de vàlvules en conduccions
existents

F2R0U003 Rend.: 1,000

 €60,00m2 treballs a realitzar en zona de transició entre els paviments
nous i els existents (inclos materials, maquinaria i ma d'obra)

F936U001 Rend.: 1,000

 €27,69m Encintat de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm,
col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

F961A5HA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14276/R 17,480000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,62120/R 14,600000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,76396 11,76396
Materials:

3,5426841,290000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

12,2115011,630001,050B96115H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 15,75418 15,75418



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,176461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,69460

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,69460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,96m Vorada de pedra de figueres escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

F961G87D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,49236/R 17,480000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,97160/R 14,600000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,46396 12,46396
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,9000018,000001,050B961A870 =xPedra calcària, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

m

Subtotal... 24,30486 24,30486

0,186961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,95578

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,95578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,14ut Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització) recta de
pedra granítica de 80x20x25 cm, col.locada sobre base de
formigó de 25 a 30 cm. 

F961U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05900/R 17,480000,175A0121000 =xOficial 1ah

5,28850/R 15,110000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,34750 8,34750
Materials:

3,1050051,750000,060B0641090 =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

19,1200019,120001,000B961U001 =xpeça vorada escapçada de L*20*25 cm.ut

0,5700063,332900,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 22,79500 22,79500

COST DIRECTE 31,14250

0,00%DESPESES INDIRECTES
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31,14250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,63u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica
recta, de 20*25*100 cm, col.locada amb fonament de
formigo

F961VBG2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05900/R 17,480000,175A0121000 =xOficial 1ah

5,28850/R 15,110000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,34750 8,34750
Materials:

3,1050051,750000,060B0641090 =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

26,4800026,480001,000B961VBG2 =xPedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

u

0,5700063,332900,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 30,15500 30,15500
Altres:

% 0,125218,347331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12521 0,12521

COST DIRECTE 38,62771

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,62771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,12m Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F962A8GA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66352/R 17,480000,324A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,81100/R 14,600000,535A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47452 13,47452
Materials:

4,5222141,950000,1078B064500C =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

19,9185018,970001,050B96218G0 =xPedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 24,44071 24,44071

0,202121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,11735

0,00%DESPESES INDIRECTES
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38,11735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,08m Vorada de pedra de figueres escairada, buixardada, de
forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

F962G87D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,38384/R 17,480000,308A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,97160/R 14,600000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,35544 13,35544
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

28,1190026,780001,050B962A870 =xPedra calcària, corba, escairada, buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

m

Subtotal... 33,52386 33,52386

0,200331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,07963

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,07963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,75m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

F965A6DD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19520/R 17,480000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,59200/R 14,600000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,78720 11,78720
Materials:

4,1331341,290000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0731522,860000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,578004,360001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,78428 8,78428

0,176811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,74829

0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,74829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,35m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

F965A7ED Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02040/R 17,480000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,30000/R 14,600000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,32040 11,32040
Materials:

3,8606241,290000,0935B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0480122,860000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,948003,760001,050B965A7E0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,85663 7,85663

0,169811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,34684

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,34684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,19m Encintat de doble fila de totxo al sardinell col·locats amb
morter sobre base de formigó

F973212A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,53680/R 17,480000,660A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,45680 14,45680
Materials:

0,5120924,980000,0205B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

18,000002,250008,000B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 18,51209 18,51209

0,216851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,18574

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,18574COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,30m Rigola de 35 cm d'amplària amb llambordins de basalt
recuperats col·locats amb morter. Inclos neteja de
llambordins

F973412A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,50840/R 17,480000,830A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,98600/R 14,600000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,49440 20,49440
Materials:

0,4996024,980000,020B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

Subtotal... 0,49960 0,49960

0,307421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,30142

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,30142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,61m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24400/R 17,480000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,53300/R 14,600000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,77700 6,77700
Maquinària:

0,11340/R 1,080000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,11340 0,11340
Materials:

0,18018120,120000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,4721224,980000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

3,966271,190003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

u

Subtotal... 4,61857 4,61857

0,101661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,61063

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,61063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

F9787AD1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34960/R 17,480000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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0,87600/R 14,600000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,22560 1,22560
Materials:

5,4608455,160000,099B064C26D =xFormigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 5,46084 5,46084

0,018381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,70482

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,70482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,37m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics,
d'una alçària fins a 50 cm

F97Z1520 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92280/R 17,480000,110A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,60600/R 14,600000,110A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,52880 3,52880
Materials:

0,042480,860000,0494B0A31000 =xClau acerkg

1,247840,320003,8995B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,462000,840000,550B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,039401,970000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,79172 1,79172

0,052931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,37345

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,37345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,97ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de llosa
de granit de 120x40x8 cm, caps rectes de remat col.locat
amb base de formigó (veure fitxa detall)

F981U080 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37000/R 17,480000,250A0121000 =xOficial 1ah

11,33250/R 15,110000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,70250 15,70250
Materials:

5,1750051,750000,100B0641090 =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

199,50000199,500001,000B981U080 =xgual granitic de 80 cm.ml
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1,2666663,332900,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 205,94166 205,94166
Altres:

% 3,32466221,644001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,32466 3,32466

COST DIRECTE 224,96882

0,00%DESPESES INDIRECTES

224,96882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,42m Gual per a vianants de 120 cm, corb (radi segons planol) de
pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 120*40*8 cm, inclòs part proporcional de caps
rectes de remat col.locat amb base de formigó (veure fitxa
detall)

F981U116 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

14,60000/R 14,600001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,34000 23,34000
Materials:

10,3500051,750000,200B0641090 =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

229,50000229,500001,000B981U121 =xgual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de rematml

1,2666663,332900,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 241,11666 241,11666
Altres:

% 3,96685264,456671,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,96685 3,96685

COST DIRECTE 268,42351

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,42351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,29u Escossell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
140x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament
i anellat de formigó

F991UA40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11000/R 17,480000,750A0121000 =xOficial 1ah
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10,95000/R 14,600000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,06000 24,06000
Materials:

6,2925041,950000,150B064500C =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

75,5800075,580001,000B99ZZ040 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20
cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 81,87250 81,87250

0,360901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,29340

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,29340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,35u Escossell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
160x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

F991UA50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11000/R 17,480000,750A0121000 =xOficial 1ah

10,95000/R 14,600000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,06000 24,06000
Materials:

6,2925041,950000,150B064500C =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

90,0000090,000001,000B9977140 =xescosell de 160*100 galvanitzatut

Subtotal... 96,29250 96,29250

COST DIRECTE 120,35250

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,35250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,67m2 Paviment de llambordins basàltics recuperats , col·locats
amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment inclós
neteja dels mateixos amb mitjans manuals

F9B11102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,22800/R 17,480001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,30000/R 14,600000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,52800 26,52800
Maquinària:

0,31694/R 1,300000,2438C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,31694 0,31694
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3
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0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

1,1823823,460000,0504B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

Subtotal... 1,43197 1,43197

0,397921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,67483

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,67483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,17m2 Paviment de totxo massis al sardinell col·locats amb morter i
reblert de junts amb beurada de ciment

F9B11202 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,53100/R 17,480001,575A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,66500/R 14,600000,525A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,19600 35,19600
Maquinària:

0,51194/R 1,300000,3938C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,51194 0,51194
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,1823823,460000,0504B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

112,500002,2500050,000B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 113,93197 113,93197

0,527941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,16785

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,16785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,21m2 Paviment de llambordes granítiques de recuperació,
col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment

F9B1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,04300/R 17,480000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,52600/R 14,600000,310A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,56900 21,56900
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

0,2324477,480000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

103,350001,9500053,000B9B1U010 =xLlambordí granític de 20*10*10 cm u
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2,7263954,527700,050D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 106,31823 106,31823
Altres:

% 0,3235421,569331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32354 0,32354

COST DIRECTE 128,21077

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,21077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,92m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus
lloseta, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

F9E1321J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,48800/R 17,480000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,86200/R 14,600000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,35000 17,35000
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

1,7928156,914700,0315D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 7,30713 7,30713

0,260251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,91738

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,91738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,11m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x4 estriat
o de botons(segons normativa vigent) classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment de ram de
paleta inclos aixecament tapes

F9E1D21H Rend.: 1,294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10510/R 17,480000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,30294/R 14,600000,470A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 13,40804 13,40804
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,37237120,120000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,624752,450000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

5,263205,160001,020B9E1D200 =xPanot de color de 20x20x4 estriat o amb botons classe 1a,
preu alt

m2

2,6047182,689110,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,49816 9,49816

0,201121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,10732

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,10732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,61m2 Paviment de panot per a vorera de color gris 20x20x7 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb
ciment de ram de paleta inclos aixecament tapes

F9E1F21H Rend.: 1,265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29091/R 17,480000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,42451/R 14,600000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,71542 13,71542
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,37237120,120000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,624752,450000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

9,450009,000001,050B9E1U001 =xPanot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altm2

2,6047182,689110,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,68496 13,68496

0,205731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,60611

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,60611COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €175,24m2 Paviment de formigó desactivat tipus Artevia col.lorejat en
massa de color groc, arid rodo de riu de 12 mm. amb
tractament de liquid desactivant d ela casa Lafarge o
equivalent i acabat amb resina amb base d'aigua de 12 cm.
de gruix

F9G2234C Rend.: 0,521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05221/R 17,480000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,72553/R 14,600000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,77774 14,77774
Maquinària:

45,15931/R 58,820000,400C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,19194/R 4,000000,025C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 45,35125 45,35125
Materials:

58,3485055,570001,050B064C26B =xFormigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

56,537001.130,740000,050B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 114,88550 114,88550

0,221671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,23616

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,23616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,18m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada
de 100*28*20cm, amb bisell i acabat llis, , col·locat amb
morter M 7,5 sobre base de formigó de 25-30 cm

F9V3C93L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,21730/R 16,770000,490A0122000 =xOficial 1a paletah

7,15400/R 14,600000,490A0140000 =xManobreh

0,03929/R 15,110000,0026A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,41059 15,41059
Maquinària:

0,00205/R 1,080000,0019C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,00205 0,00205
Materials:

0,002540,940000,0027B0111000 =xAiguam3

7,4520049,680000,150B064100C =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

0,1441924,860000,0058B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

15,941302,390006,670B9V4C93L =xEsglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada
de 36x20 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial

u

Subtotal... 23,54003 23,54003
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,231161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,18383

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,18383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamantF9Z1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51100/R 15,110000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,51100 1,51100
Maquinària:

0,80200/R 8,020000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,80200 0,80200

0,037782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,35078

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,35078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,19u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07020/R 18,060000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,63670/R 15,510000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,70690 5,70690
Maquinària:

4,81950/R 28,350000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 4,81950 4,81950
Materials:

43,5800043,580001,000BBM13602 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 43,58000 43,58000

0,085601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,19200

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,19200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,10m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix

FD5HB1G8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,29280/R 17,480000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,88400/R 14,600000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,17680 14,17680
Materials:

7,2253543,790000,165B064300C =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

97,4820092,840001,050BD5HB1G8 =xCanal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent, classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca

m

Subtotal... 104,70735 104,70735

0,212651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,09680

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,09680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,25u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J4F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,35400/R 17,480001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

15,33000/R 14,600001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,68400 33,68400
Materials:

11,9940843,790000,2739B064300C =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

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,06400 14,06400

0,505261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,25326

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,25326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,79u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J6F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,22000/R 17,480001,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,90000/R 14,600001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,12000 48,12000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

18,8822543,790000,4312B064300C =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

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,95217 20,95217

0,721801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,79397

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,79397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,25u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5J8F08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,08600/R 17,480001,950A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

28,47000/R 14,600001,950A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,55600 62,55600
Materials:

26,6856343,790000,6094B064300C =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

0,966720,960001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 28,75555 28,75555

0,938341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,24989

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,24989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00paj treballs a justificar de connexió xarxa a rieraFD5JU201 Rend.: 1,000

 €104,73u Tragadera de fundició ductil encastada a vorera classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z5CC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,48000/R 17,480001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

14,60000/R 14,600001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,08000 32,08000
Materials:

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
71,2500071,250001,000BD5Z5CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a

embornal, de 565x295x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 72,16440 72,16440

0,481201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,72560

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,72560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,73u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5Z65CK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,34600/R 17,480001,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,17000/R 14,600001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,51600 46,51600
Materials:

11,9546743,790000,273B064300C =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

0,960000,960001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,103201,970000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

37,5000037,500001,000BD00U001 =xsifon embornal segons FISERSA ut

Subtotal... 51,51787 51,51787

0,697741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,73161

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,73161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,71u Reixa concava per a interceptor, de fosa dúctil de 650*650
tipus CV750x500x27 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 2300 cm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

FD5Z7ACK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04880/R 17,480000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,87600/R 14,600000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92480 1,92480
Materials:

175,76000175,760001,000BD5ZU001 =xreixa concava mod. C700V de 650*650ut

Subtotal... 175,76000 175,76000

0,028871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,71367

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

177,71367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,95u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x750x75 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció 2300 cm2c col·locada sobre
bastimenttipus CV 250NF de JF o equivalent

FD5Z7EDK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04880/R 17,480000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,87600/R 14,600000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92480 1,92480
Materials:

38,0000038,000001,000BD5Z7ED0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x490x70 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

u

Subtotal... 38,00000 38,00000

0,028871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,95367

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,95367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,13u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible de 800*300*100
mm. classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter

FD5ZAFC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34160/R 17,480000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,13200/R 14,600000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47360 13,47360
Materials:

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

39,5400039,540001,000BD5ZAFC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 40,45440 40,45440

0,202101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,13010

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,13010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,81u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39840/R 17,480000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,16800/R 14,600000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,56640 2,56640
Materials:

86,2100086,210001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

u

Subtotal... 86,21000 86,21000

0,038501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,81490

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,81490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,17u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

FD5ZBCC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,34600/R 17,480001,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,17000/R 14,600001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,51600 46,51600
Materials:

12,0422543,790000,275B064300C =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

0,9144022,860000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

0,960000,960001,000B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,036221,970000,526B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,95287 14,95287

0,697741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,16661

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,16661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,28m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

FD7JE185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52840/R 18,060000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,17140/R 15,510000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,69980 4,69980
Materials:



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA
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3,508803,440001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 3,50880 3,50880

0,070501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,27910

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,27910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,38m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa formigonada

FD7JE186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52840/R 18,060000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,17140/R 15,510000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,69980 4,69980
Materials:

4,0986049,680000,0825B064100C =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

3,508803,440001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 7,60740 7,60740

0,070501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,37770

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,37770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,83m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

FD7JJ185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79260/R 18,060000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,25710/R 15,510000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,04970 7,04970
Materials:
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8,670008,500001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 8,67000 8,67000

0,105751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,82545

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,82545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,05m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

FD7JL185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05680/R 18,060000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,34280/R 15,510000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,39960 9,39960
Materials:

13,5048013,240001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 13,50480 13,50480

0,140991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,04539

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,04539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,03m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

FD7JN185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,04340/R 18,060000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,04890/R 15,510000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,09230 13,09230
Materials:

20,7366020,330001,020BD7JN180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 20,73660 20,73660
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0,196381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,02528

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,02528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,25u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

FDB176C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,84000/R 14,600000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,83200 12,83200
Materials:

25,2246051,000000,4946B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 25,22460 25,22460
Altres:

% 0,1924812,832001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19248 0,19248

COST DIRECTE 38,24908

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,24908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,29m Paret per a pou circular de D=100 cm de pvc amb clip
elstomèric per les escomesses de entrada i sortida, d ela
casa URALITA o equivalent, 

FDD1A099 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,86600/R 17,480000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,57000/R 14,600000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,43600 14,43600
Maquinària:

4,02880/R 25,180000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 4,02880 4,02880
Materials:

30,0510028,620001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

m

0,5610475,816410,0074D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 30,61204 30,61204
Altres:

% 0,2165414,436001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,21654 0,21654

COST DIRECTE 49,29338

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,29338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,08u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994,
articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR
de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de
diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb
morter, amb marc quadrat o octogonal

FDDZ5DE4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16680/R 17,480000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,98600/R 14,600000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,15280 13,15280
Materials:

0,4148012,200000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

133,32000133,320001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal,
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de
la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada
650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter

ut

Subtotal... 133,73480 133,73480
Altres:

% 0,1972913,152671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19729 0,19729

COST DIRECTE 147,08489

0,00%DESPESES INDIRECTES

147,08489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,92u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter
Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, amb marc aparent quadrat o
equivalent segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada
en el seu marc per a 5guies model model TWINO de EJ o
equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc
quadrat o octogonal

FDDZAED4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,16680/R 17,480000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,98600/R 14,600000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,15280 13,15280
Materials:

0,8161022,860000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

141,75000141,750001,000BDDZAED0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil mod
TWINO o equivalent 

u

Subtotal... 142,56610 142,56610

0,197291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,91619

0,00%DESPESES INDIRECTES

155,91619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa
amb terres seleccionades inclós fil guia 

FDG51311 Rend.: 2,481

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07046/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,05885/R 14,600000,010A0140000 =xManobreh

0,50549/R 15,110000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,63480 0,63480
Maquinària:

0,20574/R 6,150000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 0,20574 0,20574
Materials:

1,260001,200001,050BG22TH10 =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... 1,26000 1,26000

0,009521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,11006

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,11006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 200
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG51457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17480/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,14600/R 14,600000,010A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,32080 0,32080
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =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

3,450003,450001,000BG22U200 =xtub curbable coarrugat 200 mmml

Subtotal... 6,34014 6,34014

0,004811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,66575

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,66575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,47m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG52457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20976/R 17,480000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,17520/R 14,600000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38496 0,38496
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =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

3,192001,520002,100BG22TK10 =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... 6,08214 6,08214

0,005771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,47287

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,47287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,53m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
de 200 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG52657 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20976/R 17,480000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,17520/R 14,600000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38496 0,38496
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =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

7,245003,450002,100BG22U200 =xtub curbable coarrugat 200 mmml
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 10,13514 10,13514

0,005771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,52587

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,52587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,02m Canalització amb quatre 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

FDG54477 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24472/R 17,480000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,20440/R 14,600000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,44912 0,44912
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

6,232001,520004,100BG22TK10 =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... 10,56721 10,56721

0,006741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,02307

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,02307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG54677 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24472/R 17,480000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,20440/R 14,600000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,44912 0,44912
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

6,900003,450002,000BG22U200 =xtub curbable coarrugat 200 mmml

Subtotal... 11,23521 11,23521

0,006741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,69107

0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,69107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00ut desplaçament antena FDG5U001 Rend.: 1,000

 €9,50ml 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:

0,24472/R 17,480000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,20440/R 14,600000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,44912 0,44912
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

4,712001,520003,100BG22TK10 =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... 9,04721 9,04721

COST DIRECTE 9,49633

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,76m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

FF32D785 Rend.: 1,220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88197/R 18,060000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,62787/R 15,510000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,50984 16,50984
Materials:

12,3522012,110001,020BF32D780 =xTub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

5,6330056,330000,100BFW32D78 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

u

2,020002,020001,000BFY32D78 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa
dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

u

Subtotal... 20,00520 20,00520
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0,247651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,76269

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,76269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB17455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80600/R 18,060000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,55100/R 15,510000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,35700 3,35700
Materials:

0,479400,470001,020BFB17400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

m

1,007504,030000,250BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,50690 1,50690
Altres:

% 0,050363,357331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05036 0,05036

COST DIRECTE 4,91426

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,91426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,17m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB17655 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25080/R 18,060000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,79180/R 15,510000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,04260 6,04260
Materials:

0,805800,790001,020BFB17600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,209004,030000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u
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0,020000,020001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,03480 2,03480

0,090641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,16804

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,16804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,01m Conversió amb tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N,  muntat superficialment 

FG23EA15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84917/R 17,330000,049A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74350/R 14,870000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,59267 1,59267
Materials:

3,223203,160001,020BG23EA10 =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... 3,39320 3,39320
Altres:

% 0,023891,592671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02389 0,02389

COST DIRECTE 5,00976

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,00976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312654 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69320/R 17,330000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59480/R 14,870000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:

3,274203,210001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,27420 3,27420
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0,019321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,58152

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,90m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

FG314364 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69320/R 17,330000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59480/R 14,870000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:

3,590403,520001,020BG314360 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, + cable de comandament

m

Subtotal... 3,59040 3,59040

0,019321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,89772

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,89772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m 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:

0,25995/R 17,330000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22305/R 14,870000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48300 0,48300
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

0,007251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12265

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,12265COST EXECUCIÓ MATERIAL



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €261,40u Tub d'acer d'alçada 6m. per suport de lluminaria tipus ARGO
a façana, inclos muntatge i fixaxions a defirnir per la DO de 6
m d'alçària, inclos caixa de conexions fixada . 

FHM11J22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,18490/R 17,330000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,88110/R 14,870000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,71600 20,71600
Maquinària:

17,73910/R 33,470000,530C1503000 =xCamió gruah

15,02550/R 28,350000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 32,76460 32,76460
Materials:

14,3049541,950000,341B064500C =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

163,26000163,260001,000BHM11J22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 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... 207,60495 207,60495

0,310741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,39629

0,00%DESPESES INDIRECTES

261,39629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,90u Columna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM12C22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,33250/R 17,330000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,71750/R 14,870000,250A013H000 =xAjudant electricistah

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,70000 11,70000
Maquinària:

7,08750/R 28,350000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 7,08750 7,08750
Materials:

5,9988541,950000,143B064500C =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

80,9000080,900001,000BHM12C22 =xColumna de tub d'acer galvanitzat, de 2,5 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
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Subtotal... 116,93885 116,93885

0,175501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,90185

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,90185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.250,00ut moodificació quadre existentFHM1U001 Rend.: 1,000

 €103,48u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb
platina

FHM41902 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87678/R 17,330000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,46842/R 14,870000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,34520 5,34520
Materials:

98,0500098,050001,000BHM41902 =xCreueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar
amb platina

u

Subtotal... 98,05000 98,05000

0,080181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,47538

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,47538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €604,69u Subministre i muntatge de llumenera de leds tipus ARGO o
equivalent de 31,3w 3791 lum. 2359 LM 31,3 W (PERFIL
1-4) -2705 LM 37,2 W (PERFIL 2)- 3019 LM 43,2 W
(PERFIL 3)- WARM WHITE - ÓPTICA ST1 - GRIS 

FHN94D21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06550/R 17,330000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,20450/R 14,870000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,27000 11,27000
Materials:

593,25000593,250001,000BHN94D20 =xllumenere tipus ARGO o similar u

Subtotal... 593,25000 593,25000

0,169051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 604,68905

0,00%DESPESES INDIRECTES

604,68905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €219,51paj Adaptació de les lluminaries existents a la normativa vigent
a defirnir per la DO per 

FHQ62G74 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,37039/R 17,330000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,18221/R 14,870000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,55260 15,55260
Materials:

187,50000187,500001,000BHQ6U001 =xmodificació lluminaria existentut

16,2200016,220001,000BHWQ6000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl·lics

u

Subtotal... 203,72000 203,72000

0,233291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 219,50589

0,00%DESPESES INDIRECTES

219,50589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.036,80ut Subministre i muntatge de projector tipus Maxiwoody o
equivalent con staff,brida d'anclatje - Warm 3 948,00 White -
óptica viària (ST1.2) 32W 3790lm (Profile 1-4) - 38W 4330lm
(Profile 2) - 44W 4810lm (Profile 3) Gris

FHQ6U001 Rend.: 1,000

 €250,00ut treballs d'adaptació del rec existent per aspersió als nous
perimetre del parterre

FJS0U001 Rend.: 1,000

 €165,79u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN12A6D4 Rend.: 0,750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,43440/R 18,060001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh

29,57240/R 15,510001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 64,00680 64,00680
Materials:

100,82000100,820001,000BN12A6D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 100,82000 100,82000

0,960101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,78690

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,78690COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €450,00paj connexió a xarxa a realitzar per empresa municipal
FISERSA  a xarxa existent

FN12U101 Rend.: 1,000

 €231,08u Banc de 180 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropicalFQ115F56 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92720/R 17,480001,140A0121000 =xOficial 1ah

16,64400/R 14,600001,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,57120 36,57120
Materials:

177,00000177,000001,000BQ115F55 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm
de llargària, 

u

16,5898158,912690,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 193,58981 193,58981

0,914282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 231,07529

0,00%DESPESES INDIRECTES

231,07529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €493,41u Banc de 300 cm. tipus MODO de Fabregas de fusta tropicalFQ115VA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11000/R 17,480000,750A0121000 =xOficial 1ah

10,95000/R 14,600000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,06000 24,06000
Materials:

468,75000468,750001,000BQ115VA1 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm
de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense respatller,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de
preu superior

u

Subtotal... 468,75000 468,75000

0,601502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 493,41150

0,00%DESPESES INDIRECTES

493,41150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,58U Paperera circular model bcn de 70l. xapa a escolir per la
direcció facultativa ancorada amb dos daus de formigó de
30x30x30 cm

FQ213112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37000/R 17,480000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,02000 8,02000
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Materials:

84,3800084,380001,000BQ213110 =xpaperera de xapa model bcn de contenur o similarU

3,1812958,912690,054D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 87,56129 87,56129

COST DIRECTE 95,58129

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,58129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,94u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA
h:900mm de color negre de Sabacaucho 

FQ42F015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A0121000 =xOficial 1ah

7,30000/R 14,600000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,04000 16,04000
Materials:

88,5000088,500001,000BQ42F015 =xPilona de material pàstic flexible, de color negre de forma
cilíndrica, , per a muntar superficialment

u

Subtotal... 88,50000 88,50000

0,401002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,94100

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,94100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,00ut subministre i col.locació de barana metal.lica de tub de 5 cm.
de diametre i 200 cm. de llargada (veure fixa detall)

FQ42U001 Rend.: 1,000

 €35,65u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas
de color negre 

FQ441551 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A0121000 =xOficial 1ah

5,84000/R 14,600000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,83200 12,83200
Materials:

22,5000022,500001,000BQ441551 =xPilona tipus TUBO de Fabregas de color negre u

Subtotal... 22,50000 22,50000

0,320802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,65280

0,00%DESPESES INDIRECTES
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35,65280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,64u aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat
ancorat al paviment amb dau de formigo

FQZAU050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49600/R 17,480000,200A0121000 =xOficial 1ah

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,41600 6,41600
Materials:

3,0600051,000000,060B0641080 =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

45,0000045,000001,000BQZAU050 =xaparcament de bicicletes format per sis moduls de mides
100*75 cada model amb pletina ancorat al paviment

u

Subtotal... 48,06000 48,06000
Altres:

% 0,160406,416002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16040 0,16040

COST DIRECTE 54,63640

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,63640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,28u Subministrament i plantació de Populus Nigra piramidal i
ramificat de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra 

FR44D22E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,28000125,280001,000BR44D22E =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 30 a
35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 125,28000 125,28000

COST DIRECTE 125,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,57u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

FR44J22C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

173,57000173,570001,000BR44J22C =xPyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 173,57000 173,57000
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COST DIRECTE 173,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

173,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,00ut subministre de pollancre amb contenidor de 18/20 cm.
perimetre

FR44U001 Rend.: 1,000

 €45,00ut subministre de freixe mb contenidor de 20/25 cm. de
perimetre

FR44U002 Rend.: 1,000

 €3,90ut subministre de arbustiva tipus ginestaFR44U003 Rend.: 1,000

 €10,55ut subministre magranerFR44U004 Rend.: 1,000

 €4,00ut subministre arbustiva tamariuFR44U005 Rend.: 1,000

 €151,83u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de
400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l

FR469J3F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

151,83000151,830001,000BR469J3F =xCupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en
contenidor de 120 a 140 l

u

Subtotal... 151,83000 151,83000

COST DIRECTE 151,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,41u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de
500 a 550 cm, en contenidor de 160 a 250 l

FR469J3H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

196,41000196,410001,000BR469J3H =xCupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en
contenidor de 160 a 250 l

u

Subtotal... 196,41000 196,41000

COST DIRECTE 196,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

196,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,75u Subministrament de Cupressus sempervirens Garda
d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

FR469L3D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

90,7500090,750001,000BR469L3D =xCupressus sempervirens Garda d'alçària de 300 a 350 cm,
en contenidor de 40 a 120 l

u

Subtotal... 90,75000 90,75000
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COST DIRECTE 90,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3
a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

FR662331 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20750/R 20,750000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,48600/R 24,300000,020A012P200 =xOficial 2a jardinerh

4,42080/R 18,420000,240A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,11430 5,11430
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00940 0,00940

0,076711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,20041

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,20041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €360,84u Trasplantament d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.

FR6P1595 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,21400/R 25,420001,700A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

51,57600/R 18,420002,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 94,79000 94,79000
Maquinària:

86,04000/R 37,500002,2944C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

14,00500/R 28,010000,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

17,06000/R 34,120000,500C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

33,47000/R 33,470001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 150,57500 150,57500
Materials:

0,488800,940000,520B0111000 =xAiguam3

105,8015049,210002,150B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

t
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6,8103841,910000,1625BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,

subministrat en sacs de 0,8 m3
m3

Subtotal... 113,10068 113,10068

2,369752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 360,83543

0,00%DESPESES INDIRECTES

360,83543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,17m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb
placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens)

FR743L11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88825/R 20,750000,091A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,67622/R 18,420000,091A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,56447 3,56447
Materials:

0,009400,940000,010B0111000 =xAiguam3

6,545005,950001,100BR4U3L10 =xPlaca de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens), per a implantació directa

m2

Subtotal... 6,55440 6,55440

0,053471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,17234

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,17234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,55paj partida alçada a justificar de fresatge de senyalització
horitzontal

GBA1U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,55000/R 15,110005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 75,55000 75,55000

COST DIRECTE 75,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00ut pintat de plaça de minusvalit manualmentGBA1U106 Rend.: 1,000

 €3,10m2 marques superficials amb pintura de dues components,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
inclos premarcatge(inclou (STOP, Cediu el pas, illetes,
fletxes, etc)

GBA31110 Rend.: 1,730

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90936/R 17,480000,090A0121000 =xOficial 1ah
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0,42197/R 14,600000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,33133 1,33133
Maquinària:

0,22558/R 11,150000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 0,22558 0,22558
Materials:

1,152001,440000,800B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,374851,500000,2499BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,52685 1,52685
Altres:

% 0,019971,331331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01997 0,01997

COST DIRECTE 3,10373

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,95u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

GBB21401 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22371/R 18,060000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,76854/R 15,510000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99225 5,99225
Maquinària:

5,06048/R 28,350000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,06048 5,06048
Materials:

41,8100041,810001,000BBM1ADA2 =xPlaca informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 41,81000 41,81000

0,089881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,95261

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,95261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,35u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

GBB21501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22371/R 18,060000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,76854/R 15,510000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99225 5,99225
Maquinària:
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5,06048/R 28,350000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,06048 5,06048
Materials:

95,2100095,210001,000BBM1AHD2 =xPlaca informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 95,21000 95,21000

0,089881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,35261

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,35261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,62m2 Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular, de
10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre llit de sorra de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

K9DLU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66060/R 17,480000,095A0121000 =xOficial 1ah

2,55500/R 14,600000,175A0140000 =xManobreh

0,30220/R 15,110000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,51780 4,51780
Maquinària:

0,10560/R 5,280000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,10560 0,10560
Materials:

0,6336014,080000,045B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

14,300000,2600055,000B9DLU010 =xLlambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm
de gruix, de color vermell, preu alt

u

Subtotal... 14,93360 14,93360

0,067771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,62477

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.400,00paj arranjament llosa formigó riera: repas esquerdes, pintura,
segons DO

F0H1U101 Rend.: 1,000P- 1

 €21,24ut desmuntatge i transport de elements de mobiliari urbà a
magatzem municipal

F210U103 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,84000/R 14,600000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,83200 12,83200
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Maquinària:

8,40300/R 28,010000,300C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 8,40300 8,40300

COST DIRECTE 21,23500

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,23500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m Demolició de vorada i gual granític amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor  

F2192C05 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02474/R 15,110000,134A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,02474 2,02474
Maquinària:

0,83348/R 12,440000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,90000/R 37,500000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,73348 1,73348

0,030371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,78859

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m2 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- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,53300/R 15,110000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,53300 4,53300
Maquinària:

0,80860/R 12,440000,065C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,82500/R 37,500000,022C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,63360 1,63360

0,068001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,23460

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,56m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó
de fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

F2194JB1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28850/R 15,110000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,28850 5,28850
Maquinària:

1,48036/R 12,440000,119C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,71250/R 37,500000,019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,19286 2,19286

0,079331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,56069

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,56069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194XG5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,56150/R 51,230000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,21331/R 64,640000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,77481 2,77481

COST DIRECTE 2,77481

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,44ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis

F219U201 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,48000/R 17,480001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

22,66500/R 15,110001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,14500 40,14500
Maquinària:

6,29500/R 25,180000,250C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 6,29500 6,29500

COST DIRECTE 46,44000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64ml Demolició de graons de formigó amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,63750/R 37,500000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,63750 3,63750

COST DIRECTE 3,63750

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,63750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,89u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

F21H1A41 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66500/R 17,330000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

11,68000/R 14,600000,800A0140000 =xManobreh

24,93150/R 15,110001,650A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 45,27650 45,27650
Maquinària:

25,32750/R 15,350001,650C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

17,61500/R 35,230000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th

25,99000/R 51,980000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 68,93250 68,93250

0,679151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,88815

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,88815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,38784/R 64,640000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,38784 0,38784
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COST DIRECTE 0,38784

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,38784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre
el terreny

F221C472 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,78145/R 61,810000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,78145 2,78145

COST DIRECTE 2,78145

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,36m3 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- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,36250/R 37,500000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,36250 5,36250

COST DIRECTE 5,36250

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,36250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsF2241010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32120/R 14,600000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32120 0,32120
Maquinària:

1,13436/R 104,070000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 1,13436 1,13436

0,004821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46038

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,46038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,81m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment, en
tongades de fins a 25 cm, amb material adequat amb una
compactació del 98 % del PM

F226120F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,29280/R 64,640000,020C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,23425/R 49,650000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,52705 3,52705
Materials:

4,280004,280001,000B0001001 =xmaterial per a caixam3

Subtotal... 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 7,80705

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,80705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,96m2 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- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91980/R 14,600000,063A0140000 =xManobreh

0,66484/R 15,110000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58464 1,58464
Maquinària:

0,34804/R 7,910000,044C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,34804 0,34804
Altres:

% 0,023771,584671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02377 0,02377

COST DIRECTE 1,95645

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb compactació
del 98% PM

F227T00F Rend.: 1,141P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,37432/R 42,710000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,47866/R 49,650000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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Subtotal... 0,85298 0,85298

COST DIRECTE 0,85298

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,85298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,50m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material de recuperació de la propia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM inclós reperfilat de la
superficie d'acabat

F228580A Rend.: 1,294P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,42233/R 15,110000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,42233 6,42233
Maquinària:

1,73879/R 37,500000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,24420/R 5,280000,550C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,98299 3,98299

0,096331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,50165

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,50165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,63M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorraF2285H00 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02200/R 15,110000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,02200 3,02200
Maquinària:

3,77000/R 37,700000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,05600/R 5,280000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,82600 4,82600
Materials:

22,7800013,400001,700B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

Subtotal... 22,78000 22,78000

COST DIRECTE 30,62800

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,62800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,83m3 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.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32420/R 15,110000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,32420 3,32420
Maquinària:

3,77000/R 37,700000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,74020/R 7,910000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 5,51020 5,51020
Materials:

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

tm

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

% 0,049863,324001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04986 0,04986

COST DIRECTE 12,82926

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,82926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,98m3 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- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,35744/R 64,640000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,62458/R 28,010000,058C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,98202 2,98202

COST DIRECTE 2,98202

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,98202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,54ut Realització d'escomessa per a recF2R0U001 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

174,80000/R 17,4800010,000A0121000 =xOficial 1ah

151,10000/R 15,1100010,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 325,90000 325,90000
Materials:
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3,2160013,400000,240B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

1,420202,630000,540B03DU301 =xsubbase ceràmic 0-30 mm. classe 1 procedent de material
reciclat

tm

Subtotal... 4,63620 4,63620

COST DIRECTE 330,53620

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,53620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04m3 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- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,040007,200000,700B2RA62F0 =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... 5,04000 5,04000

COST DIRECTE 5,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,07m3 Formigó per a fonaments de la xarxa d'enllumenat
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió inclós subministre i
col.locació de platina

F31522G1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,65000 3,65000
Materials:

67,3640061,240001,100B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,36400 67,36400

0,054751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,06875

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,06875COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,54m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

F7B451B0I5UL Rend.: 1,530P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54797/R 20,960000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,24327/R 18,610000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,79124 0,79124
Materials:

0,737000,670001,100B7B151B0I5UL =xGeotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a
construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de
250 m2, ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA

m2

Subtotal... 0,73700 0,73700

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54011

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,54m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima
de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge
del material

F923U001 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02200/R 14,600000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,02200 1,02200
Maquinària:

1,49485/R 42,710000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,99300/R 49,650000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,48785 2,48785
Materials:

25,3291515,050001,683B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

2,6890614,380000,187B0332600 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmt

Subtotal... 28,01821 28,01821

0,015331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,54339

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,54339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,87m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM

F931201J Rend.: 5,643P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12936/R 14,600000,050A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,12936 0,12936
Maquinària:

0,26490/R 42,710000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,35194/R 49,650000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,13729/R 30,990000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,75413 0,75413
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

12,9375011,250001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 12,98450 12,98450

0,001941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,86993

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,86993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,65m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

F932101J Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73000/R 14,600000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,73000 0,73000
Maquinària:

1,49485/R 42,710000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,48250/R 49,650000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,77475/R 30,990000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,75210 4,75210
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

14,1105012,270001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 14,15750 14,15750

0,010951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,65055

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,65055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,37m3 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.: 1,315P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12684/R 17,480000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,32928/R 14,600000,480A0140000 =xManobreh
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1,83848/R 15,110000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,29460 9,29460
Maquinària:

2,32395/R 19,100000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

0,44776/R 3,680000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,77171 2,77171
Materials:

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

0,139421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,36973

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,36973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,41m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament
i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

F961A8GD Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,49236/R 17,480000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,97160/R 14,600000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,46396 12,46396
Materials:

5,4048641,290000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,3540017,480001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 23,75886 23,75886

0,186961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,40978

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,40978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,48m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada
sobre base de formigó  de25 a 30 cmd'alçària i rejuntada

F961E59A Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14276/R 17,480000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,62120/R 14,600000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,76396 11,76396
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Materials:

3,5426841,290000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 3,54268 3,54268

0,176461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,48310

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,48310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,92m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A2D9 Rend.: 2,491P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54380/R 17,480000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,69611/R 14,600000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,23991 4,23991
Materials:

2,6343041,290000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0480122,860000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,935004,700001,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,61731 7,61731

0,063601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,92082

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,92082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,28m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb
base de formigó  (veure fitxa detall)

F981U115 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A0121000 =xOficial 1ah

11,33250/R 15,110000,750A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 18,32450 18,32450
Materials:

6,4170051,750000,124B0641090 =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

124,50000124,500001,000B981U115 =xGual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats
amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

m

0,7599963,332900,012D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 131,67699 131,67699
Altres:

% 0,2748718,324671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27487 0,27487

COST DIRECTE 150,27636

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,27636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,07m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

F9E1321G Rend.: 1,770P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92542/R 17,480000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,87684/R 14,600000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,80226 9,80226
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,6047182,689110,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,11903 8,11903

0,147031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,06832

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,06832COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,98m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió,

F9G14645 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,04516/R 17,480000,117A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,96516 4,96516
Maquinària:

1,94106/R 58,820000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,20000/R 4,000000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 2,14106 2,14106
Materials:

61,8030058,860001,050B065C36C =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 61,80300 61,80300

0,074481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,98370

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,98370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,20t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

F9H111C1 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33212/R 17,480000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,25560/R 14,600000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,58772 1,58772
Maquinària:

0,59580/R 49,650000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,40490/R 40,490000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54468/R 45,390000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,54538 1,54538
Materials:

39,0400039,040001,000B9H111C1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC
35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 39,04000 39,04000

0,023821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,19692

0,00%DESPESES INDIRECTES
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42,19692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2

F9J13440 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04533/R 15,110000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04533 0,04533
Maquinària:

0,06396/R 21,320000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06396 0,06396
Materials:

0,50056500,560000,001B055JK6M =xBetum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-60(BM-3b)

t

Subtotal... 0,50056 0,50056

0,000681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,61053

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,33u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07020/R 18,060000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,63670/R 15,510000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,70690 5,70690
Maquinària:

4,81950/R 28,350000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 4,81950 4,81950
Materials:

28,7200028,720001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 28,72000 28,72000

0,085601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,33200

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,33200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,73u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

FBB21201 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,22371/R 18,060000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,76854/R 15,510000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99225 5,99225
Maquinària:

5,06048/R 28,350000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,06048 5,06048
Materials:

31,5900031,590001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 31,59000 31,59000

0,089881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,73261

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,73261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,58m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col·locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83850/R 16,770000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,29850 2,29850
Materials:

20,6400020,640001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

m

1,6096354,749190,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 22,24963 22,24963

0,034481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,58261

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,58261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

FDG51357 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17480/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,14600/R 14,600000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32080 0,32080
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Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =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

5,420002,710002,000BG22U001 =xtub tritub 3*40 mmml

Subtotal... 8,31014 8,31014

0,004811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,63575

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,63575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,42m Canalització amb tub corbables corrugats amb fil guia de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG52357 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17480/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,14600/R 14,600000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,32080 0,32080
Materials:

2,8901443,790000,066B064300C =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

1,200001,200001,000BG22TH10 =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... 4,09014 4,09014

0,004811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,41575

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,41575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,00ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. FDG5U002 Rend.: 1,000P- 42

 €44,25u 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- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

14,60000/R 14,600001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,34000 23,34000
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Maquinària:

6,69400/R 33,470000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,69400 6,69400
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

0,350101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,25406

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,25406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,67u 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.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,61400/R 17,480000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,06000/R 14,600001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,67400 25,67400
Maquinària:

13,38800/R 33,470000,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,38800 13,38800
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

0,385111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,66925

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,66925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,06u 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- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11800/R 17,480000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,11000/R 14,600000,350A0140000 =xManobreh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,22800 11,22800
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

0,168421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,06134

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,06134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,86600/R 17,480000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,57000/R 14,600000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,43600 14,43600
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

0,216541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,93991

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,93991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.000,00paj modificació quadre existentFDKZU001 Rend.: 1,000P- 47

 €3,76m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB16455 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08360/R 18,060000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,93060/R 15,510000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,01420 2,01420
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,520200,510001,020BFB16400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,173003,910000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,71320 1,71320

0,030211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,75761

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,75761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,85m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

FFB1F625 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,50160/R 18,060000,360A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,58360/R 15,510000,360A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,08520 12,08520
Materials:

9,169808,990001,020BFB1F600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

16,3220081,610000,200BFWB1F62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

u

1,090001,090001,000BFYB1F62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

u

Subtotal... 26,58180 26,58180

0,181281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,84828

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,84828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11m 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 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57189/R 17,330000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,29740/R 14,870000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,86929 0,86929
Materials:

1,224001,200001,020BG22TH10 =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... 1,22400 1,22400

0,013041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,10633

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,10633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

FG312234 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25995/R 17,330000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22305/R 14,870000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48300 0,48300
Materials:

0,907800,890001,020BG312230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 0,90780 0,90780

0,007251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39805

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80m 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- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69320/R 17,330000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59480/R 14,870000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,488004,400001,020BG315550 =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... 4,48800 4,48800

0,019321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,79532

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,79532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,98m 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

FG315564 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69320/R 17,330000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59480/R 14,870000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,28800 1,28800
Materials:

6,670806,540001,020BG315560 =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... 6,67080 6,67080

0,019321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,97812

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,97812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,94m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315574 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86650/R 17,330000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74350/R 14,870000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

9,302409,120001,020BG315570 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 9,30240 9,30240
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0,024151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,93655

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,93655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73300/R 17,330000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,48700/R 14,870000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,22000 3,22000
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

0,048301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,36770

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,28u 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- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,03789/R 17,330000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,46471/R 14,870000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,50260 7,50260
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

0,112541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,27514

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,27514COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €399,86u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, amb acoplament per a dues
lluminaries amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM11L22 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,18490/R 17,330000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,88110/R 14,870000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,71600 20,71600
Maquinària:

17,73910/R 33,470000,530C1503000 =xCamió gruah

15,02550/R 28,350000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 32,76460 32,76460
Materials:

14,3049541,950000,341B064500C =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

301,72000301,720001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 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... 346,06495 346,06495

0,310741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 399,85629

0,00%DESPESES INDIRECTES

399,85629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.790,60u Columna tipus Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada
en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º). tractament i color a
definr per la DO, per acoplar 2 projectors inclos placa base
de 400*400mm., caixa de conexions i clau , de planxa d'acer
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre fonament 

FHM11N22 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,18490/R 17,330000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,88110/R 14,870000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,65000/R 14,600000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,71600 20,71600
Maquinària:

17,73910/R 33,470000,530C1503000 =xCamió gruah

15,02550/R 28,350000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 32,76460 32,76460
Materials:



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA
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26,7641041,950000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1.680,000001.680,000001,000BHM11N22 =xColumna Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada
en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º).

u

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

Subtotal... 1.736,80410 1.736,80410

0,310741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.790,59544

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.790,59544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €451,44u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W,
da escollir per la DO (PVP 440€), tancada, amb reactancia
de doble nivell electrónica i acoblada al suport

FHN33581 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06550/R 17,330000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,20450/R 14,870000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,27000 11,27000
Materials:

440,00000440,000001,000BHN33580 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W,
de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

u

Subtotal... 440,00000 440,00000

0,169051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 451,43905

0,00%DESPESES INDIRECTES

451,43905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €671,27ut Projector orientable de led ambar 50(58)W (36L 2700K
IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica
viària. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera).
Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a columna 

FHNEU101 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06550/R 17,330000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,20450/R 14,870000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,27000 11,27000
Materials:
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660,00000660,000001,000BHNNU001 =xProjector led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80 500mA),

realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada,
Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66.
IK08. inclós braç de fixació a columna 

ut

Subtotal... 660,00000 660,00000

COST DIRECTE 671,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

671,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.011,65u Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L
2700K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat
pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a
columna (d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

FHQ61G74 Rend.: 0,313P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,74246/R 17,330000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

22,94636/R 14,870000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 49,68882 49,68882
Materials:

945,00000945,000001,000BHQ61G70 =xProjector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L
3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat
pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
asimètrica viària. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. inclós braç de fixació a
columna (d127mm) per a projector Santa & Cole ARNE.

u

16,2200016,220001,000BHWQ6000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl·lics

u

Subtotal... 961,22000 961,22000

0,745331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.011,65415

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.011,65415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,01u Tub de 1,5 ml de PEBD de 10 mm. de diàmetre amb 4
degoters integrats de 8 l/h connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa inclós collarí

FJSAU001 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98660/R 18,060000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,70610/R 15,510000,110A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 3,69270 3,69270
Materials:

1,320001,320001,000BFYBU001 =xtub tech line inclos peçes especials, racorut

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 5,01270

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,01270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,29u Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins
a 4 h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb piles
standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca inclos arqueta, comptador, escomessa i
preparat per anar soterrat, totalment col.locat, incloses totes
les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest

FJSAUA02 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03000/R 18,060000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,75500/R 15,510000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,78500 16,78500
Materials:

116,25000116,250001,000BJSAU002 =xProgramador autònom de doble programa, amb control
d'aportacio d'aigua, amb temps de programacio des de 1
min. fins a 4 h per estacio en passos d'1 min., amb 2
estacions, amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada
de bomba, carcassa de plastic estanca, comptador i arqueta
per anar soterrat

u

Subtotal... 116,25000 116,25000
Altres:

% 0,2517816,785331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25178 0,25178

COST DIRECTE 133,28678

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,28678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,44u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb
solenoide 9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent inclós ma
d'obra i accessoris

FJSBA020 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
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3,68400/R 18,420000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,83400 7,83400
Materials:

34,4900034,490001,000BJSBA020 =xElectrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c.,
per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat
intern, instal.lada

u

Subtotal... 34,49000 34,49000
Altres:

% 0,117517,834001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11751 0,11751

COST DIRECTE 42,44151

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,44151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,24m2 religa d'acer galvanitzat de 30.30.2 mm. per desguas de
font

FQ00U101 Rend.: 1,000P- 65

 €156,96ut Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropicalFQ11U101 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24400/R 17,480000,300A0121000 =xOficial 1ah

7,30000/R 14,600000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,54400 12,54400
Materials:

1,9165038,330000,050B0604220 =xFORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

M3

142,50000142,500001,000BR11U101 =xcadira tipus neoromantico o montseny amb fusta certificadaut

Subtotal... 144,41650 144,41650

COST DIRECTE 156,96050

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,96050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €976,80ut taula de fusta amb banc per a zona picnic a defirnir per DFFQ11U105 Rend.: 1,000P- 67

 €174,91u Paperera a definir per DF (pvp 150 eur)FQ21FC65 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99200/R 17,480000,400A0121000 =xOficial 1ah
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10,95000/R 14,600000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,94200 17,94200
Maquinària:

2,04000/R 2,720000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,04000 2,04000
Materials:

150,00000150,000001,000BQ21FC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa
amb acabat color negre forja i suports laterals de fosa

u

4,6541058,912690,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 154,65410 154,65410

0,269131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,90523

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,90523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €876,77u Font per a exteriors model atlantida amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle
complet, ancorada amb dau de formigó

FQ31V31C Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,92000/R 17,480004,000A0121000 =xOficial 1ah

58,40000/R 14,600004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 128,32000 128,32000
Materials:

720,00000720,000001,000BQ31V31C =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30
cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades,
amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de
cercle complet

u

19,3500019,350001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

u

5,8912758,912690,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 745,24127 745,24127

3,208002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 876,76927

0,00%DESPESES INDIRECTES

876,76927COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,43u Pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i
hidrófuga, de secció quadrada, de 1300 mm d'alçària i de
150x150mm, clavada sobre el terreny

FQ43C010 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74000/R 17,480000,500A0121000 =xOficial 1ah

7,30000/R 14,600000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,04000 16,04000
Materials:

18,9900018,990001,000BQ43C010 =xPilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i
hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de
150x150mm, per a encastar

u

Subtotal... 18,99000 18,99000

0,401002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,43100

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,43100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,090P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,47706/R 28,240000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 6,47706 6,47706

COST DIRECTE 6,47706

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,47706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,34m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

FR3P2312 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68400/R 18,420000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,68400 3,68400
Maquinària:

3,16875/R 37,500000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,16875 3,16875
Materials:
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22,4301019,420001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una

conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

m3

Subtotal... 22,43010 22,43010

0,055261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,33811

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,33811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm

FR3SE412 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51576/R 18,420000,028A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,51576 0,51576
Maquinària:

0,45000/R 37,500000,012C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,45000 0,45000
Materials:

1,8040036,080000,050BR3PE410 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granelm3

Subtotal... 1,80400 1,80400

0,007741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,77750

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,00u Subministrament i plantació de Populus itálica nigra
piramidal i ramificat de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel
nua

FR44EA2D Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

40,0000040,000001,000BR44EA2D =xPopulus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 40,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 17/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,90u Subministrament de Spartium junceum en contenidor de 2l.FR4E96H1 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,900003,900001,000BR4EU001 =xSpartium junceumut

Subtotal... 3,90000 3,90000

COST DIRECTE 3,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,55ut Subministrament de magraner de 170 cms alçada FR4EU101 Rend.: 1,000P- 76

 €4,00ut Subministre de  tamariu en contenidor de 2l.FR4EU102 Rend.: 1,000P- 77

 €12,05u Aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta
tractada i amb subjecció d egoma tips elastos 

FR631111 Rend.: 0,485P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27835/R 20,750000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

7,59588/R 18,420000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 11,87423 11,87423
Altres:

% 0,1781111,874001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17811 0,17811

COST DIRECTE 12,05234

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,05234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,65u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot
de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
d'arrelament tipus recebo i  primer reg

FR662441 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41500/R 20,750000,020A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,97200/R 24,300000,040A012P200 =xOficial 2a jardinerh

5,15760/R 18,420000,280A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 6,54460 6,54460
Materials:

0,011280,940000,012B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01128 0,01128
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0,098171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,65405

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,65405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24m Pintat de banda d'ample sobre paviment, de 10 cm.
d'amplada(continua,discontinua, zona blava) ), amb pintura
acrílica i microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat de
qualsevol color

GBA1U311 Rend.: 2,006P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08714/R 17,480000,010A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,08714 0,08714
Maquinària:

0,00755/R 15,150000,001C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura termoplásticah

Subtotal... 0,00755 0,00755
Materials:

0,057601,440000,040B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,090001,500000,060BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,14760 0,14760
Altres:

% 0,001310,087331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00131 0,00131

COST DIRECTE 0,24360

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura acrilica amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat de qualsevol color

GBA1U331 Rend.: 0,719P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48623/R 17,480000,020A0121000 =xOficial 1ah

0,31523/R 15,110000,015A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,80146 0,80146
Maquinària:

0,06321/R 15,150000,003C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura termoplásticah

0,02871/R 13,760000,0015C1B0UV20 =xEquipo de camión de 13 t con calderas para pintura
termoplástica

h

Subtotal... 0,09192 0,09192
Materials:

0,020432,270000,009B8ZB2000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
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0,180001,500000,120BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,20043 0,20043
Altres:

% 0,012020,801331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01202 0,01202

COST DIRECTE 1,10583

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,26m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre
paviment, amb pintura de dues componets amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat
posterior

GBA1U351 Rend.: 1,227P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13692/R 17,480000,150A0121000 =xOficial 1ah

1,78484/R 14,600000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,92176 3,92176
Maquinària:

0,03704/R 15,150000,003C1B0UV10 =xMáquina para pintar marcas viales, con pintura termoplásticah

Subtotal... 0,03704 0,03704
Materials:

2,880001,440002,000B8ZBU101 =xpintura de dues componentskg

0,360001,500000,240BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 3,24000 3,24000
Altres:

% 0,058833,922001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05883 0,05883

COST DIRECTE 7,25763

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,25763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,32u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11111 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07020/R 18,060000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,63670/R 15,510000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,70690 5,70690
Maquinària:
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4,81950/R 28,350000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 4,81950 4,81950
Materials:

39,7100039,710001,000BBM11102 =xPlaca triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

u

Subtotal... 39,71000 39,71000

0,085601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,32200

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,32200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,98u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat fixada
mecànicament

GBB21101 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22371/R 18,060000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,76854/R 15,510000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99225 5,99225
Maquinària:

5,06048/R 28,350000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,06048 5,06048
Materials:

24,8400024,840001,000BBM1AD72 =xPlaca informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 24,84000 24,84000

0,089881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,98261

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,98261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,34m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87400/R 17,480000,050A0121000 =xOficial 1ah

0,73000/R 14,600000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,60400 1,60400
Maquinària:

0,42276/R 35,230000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,42276 0,42276
Materials:

70,2900070,290001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 70,29000 70,29000

0,024061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,34082

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,34082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,00paj control de qualitat segons memoriaHB00U001 Rend.: 1,000P- 86

 €2.850,00paj seguretat i salut laboral segons estudiHBB11111 Rend.: 1,000P- 87
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OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 10)

495,0000,39 193,05

2 F2192C05 m Demolició de vorada i gual granític amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor   (P - 3)

14,0003,79 53,06

3 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 - 4)

124,0006,23 772,52

4 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots inclós la base de formigó de
fins a 15 cm. de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 5)

5,0007,56 37,80

5 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

3,3002,77 9,14

6 F21DQG02 ml Demolició de graons de formigó amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

14,4003,64 52,42

7 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el terreny
(P - 11)

3,3002,78 9,17

8 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb compactació del
98% PM (P - 16)

3.240,0000,85 2.754,00

9 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment, en tongades
de fins a 25 cm, amb material adequat amb una compactació del
98 % del PM (P - 14)

1.960,0007,81 15.307,60

10 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 - 20)

21,3482,98 63,62

11 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 - 22)

21,3485,04 107,59

12 F219U201 ut realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis (P - 7)

3,00046,44 139,32

13 F210U103 ut desmuntatge i transport de elements de mobiliari urbà a
magatzem municipal (P - 2)

3,00021,24 63,72

14 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 9)

1,000114,89 114,89

CAPÍTOLTOTAL 01.01 19.677,90

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 26)

823,00013,87 11.415,01

2 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

3,30064,37 212,42

EUR
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reglejat (P - 28)

3 F961E59A m Vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre
base de formigó  de25 a 30 cmd'alçària i rejuntada (P - 30)

3,30015,48 51,08

4 F961A8GD m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 29)

8,00036,41 291,28

5 F965A2D9 m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 31)

938,00011,92 11.180,96

6 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de
formigó  (veure fitxa detall) (P - 32)

6,000150,28 901,68

7 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
inclos aixecament tapes (P - 33)

5,00018,07 90,35

8 F9G14645 m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm,
escampat des de camió, (P - 34)

33,60468,98 2.318,00

9 F932101J m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 27)

24,00019,65 471,60

10 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers
tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb dotació 1 kg/m2 (P - 36)

1.040,0000,61 634,40

11 F9H111C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 35)

174,72042,20 7.373,18

12 F0H1U101 paj arranjament llosa formigó riera: repas esquerdes, pintura, segons
DO (P - 1)

1,0001.400,00 1.400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 36.339,96

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL RASES SERVEIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 12)

360,2125,36 1.930,74

2 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 - 15)

524,3201,96 1.027,67

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

130,23012,83 1.670,85

4 F228580A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material de recuperació de la propia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM inclós reperfilat de la superficie
d'acabat (P - 17)

57,24010,50 601,02

EUR
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5 F2285H00 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra (P - 18) 23,94030,63 733,28

6 F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50
a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima
de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 25)

137,10031,54 4.324,13

7 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 - 20)

499,4522,98 1.488,37

8 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 - 22)

499,4525,04 2.517,24

9 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 13) 990,0001,46 1.445,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.738,70

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL XARXA AIGUA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 48)

171,0003,76 642,96

2 F2R0U001 ut Realització d'escomessa per a rec (P - 21) 1,000330,54 330,54

3 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

3,30038,85 128,21

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.101,71

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 12)

108,5675,36 581,92

2 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 - 15)

147,8951,96 289,87

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

54,40012,83 697,95

4 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 - 20)

130,2722,98 388,21

5 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 - 22)

130,2725,04 656,57

6 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 - 56)

7,00019,28 134,96

7 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en 479,0004,37 2.093,23

EUR
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malla de connexió a terra (P - 55)

8 FHM11N22 u Columna tipus Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de 2
seccions (d152-127mm) de 9,40m d'alçada total, realitzada en
acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent
alçada (h8,5m/0º; h7,7m/0º). tractament i color a definr per la DO,
per acoplar 2 projectors inclos placa base de 400*400mm., caixa
de conexions i clau , de planxa d'acer amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament 
 (P - 58)

1,0001.790,60 1.790,60

9 FHQ61G74 u Projector orientable Santa & Cole ARNE 50(58)W (36L 2700K
IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat.
Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària.
Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada,
Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
inclós braç de fixació a columna (d127mm) per a projector Santa
& Cole ARNE.
 (P - 61)

2,0001.011,65 2.023,30

10 FG22TH1K m 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 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 50)

228,4002,11 481,92

11 FG315574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 54)

75,00010,94 820,50

12 FG315564 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 - 53)

404,0007,98 3.223,92

13 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,
col·locat en tub (P - 52)

3,3005,80 19,14

14 FG312234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 51)

705,0001,40 987,00

15 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 - 43)

7,00044,25 309,75

16 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 - 45)

7,00022,06 154,42

17 F31522G1 m3 Formigó per a fonaments de la xarxa d'enllumenat
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió inclós subministre i
col.locació de platina (P - 23)

12,09671,07 859,66

18 FDKZU001 paj modificació quadre existent (P - 47) 1,0006.000,00 6.000,00

19 FHN33581 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, da escollir
per la DO (PVP 440€), tancada, amb reactancia de doble nivell
electrónica i acoblada al suport (P - 59)

1,000451,44 451,44

20 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, amb acoplament per a dues lluminaries amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó (P - 57)

12,000399,86 4.798,32

EUR



Arranjament aparcament de la carretera de Llançà. Zona ponent
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
febrer 2017

PRESSUPOST Pàg.:17/02/17 5Data:

21 FHNEU101 ut Projector orientable de led ambar 50(58)W (36L 2700K IRC80
500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària. Font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08.
inclós braç de fixació a columna 
 (P - 60)

24,000671,27 16.110,48

CAPÍTOLTOTAL 01.05 42.873,16

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL XARXA FUTURS SERVEIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDG51357 m Canalització amb dos tritub de 3*40 mm. diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 40)

196,0008,64 1.693,44

2 FDG52357 m Canalització amb tub corbables corrugats amb fil guia de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 41)

220,0004,42 972,40

3 FDG5U002 ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm.  (P - 42) 4,000325,00 1.300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 3.965,84

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL JARDINERIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK262G7 u 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 (P - 44)

1,00077,67 77,67

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 46)

1,00039,94 39,94

3 F7B451B0I5UL m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir (P - 24)

896,0001,54 1.379,84

4 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada
a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 73)

360,0002,78 1.000,80

5 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
(P - 71)

55,0006,48 356,40

6 FR631111 u Aportació de terra vegetal, col.locació de tutor de fusta tractada i
amb subjecció d egoma tips elastos 
 (P - 78)

55,00012,05 662,75

7 FJSAUA02 u Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 4
h per estació, en passos d'1 min., 2 estacions, amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9 v,
circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca inclos
arqueta, comptador, escomessa i preparat per anar soterrat,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant
del circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest (P - 63)

1,000133,29 133,29

EUR
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8 FJSBA020 u Electrovàlvula per a reg de diamtere nominal 1´´ amb solenoide
9v AC. de la casa Rain Bird o equivalent inclós ma d'obra i
accessoris (P - 64)

6,00042,44 254,64

9 FFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 48)

600,0003,76 2.256,00

10 FJSAU001 u Tub de 1,5 ml de PEBD de 10 mm. de diàmetre amb 4 degoters
integrats de 8 l/h connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa inclós collarí (P - 62)

55,0005,01 275,55

11 FR44EA2D u Subministrament i plantació de Populus itálica nigra piramidal i
ramificat de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua (P - 74)

55,00040,00 2.200,00

12 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 72)

83,50029,34 2.449,89

13 FR662441 u Plantació d'arbust de petit/mitja format , excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra d'arrelament tipus
recebo i  primer reg (P - 79)

132,0006,65 877,80

14 FR4E96H1 u Subministrament de Spartium junceum en contenidor de 2l. (P -
75)

33,0003,90 128,70

15 FR4EU101 ut Subministrament de magraner de 170 cms alçada  (P - 76) 33,00010,55 348,15

16 FR4EU102 ut Subministre de  tamariu en contenidor de 2l. (P - 77) 66,0004,00 264,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 12.705,42

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ43C010 u Pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga,
de secció quadrada, de 1300 mm d'alçària i de 150x150mm,
clavada sobre el terreny (P - 70)

46,00035,43 1.629,78

2 FQ31V31C u Font per a exteriors model atlantida amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb
dau de formigó (P - 69)

0,000876,77 0,00

3 FQ11U105 ut taula de fusta amb banc per a zona picnic a defirnir per DF (P -
67)

0,000976,80 0,00

4 FQ11U101 ut Cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical (P -
66)

0,000156,96 0,00

5 FQ21FC65 u Paperera a definir per DF (pvp 150 eur) (P - 68) 3,000174,91 524,73

6 FQ00U101 m2 religa d'acer galvanitzat de 30.30.2 mm. per desguas de font (P -
65)

2,40043,24 103,78

CAPÍTOLTOTAL 01.08 2.258,29

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 39)

16,00024,58 393,28

EUR
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2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 37)

2,00039,33 78,66

3 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

2,00042,73 85,46

4 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 83)

1,00050,32 50,32

5 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, de 10 cm.
d'amplada(continua,discontinua, zona blava) ), amb pintura
acrílica i microesferes de vidre , incluent-hi el premarcat de
qualsevol color (P - 80)

60,0000,24 14,40

6 GBA1U331 m Pintat de banda de 20 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
acrilica amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat de
qualsevol color (P - 81)

3,3001,11 3,66

7 GBA1U351 m Pintat manual de banda de 40 cm /50 cm. d'ample sobre
paviment, amb pintura de dues componets amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat i ratllat posterior (P - 82)

3,3007,26 23,96

8 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 85)

4,00072,34 289,36

9 GBB21101 u Lama amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat fixada
mecànicament (P - 84)

1,00035,98 35,98

CAPÍTOLTOTAL 01.09 975,08

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL CONTROL QUALITAT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HB00U001 paj control de qualitat segons memoria (P - 86) 1,000350,00 350,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 350,00

OBRA PRESSUPOST  2015EP01901

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT LABORAL11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 paj seguretat i salut laboral segons estudi (P - 87) 1,0002.850,00 2.850,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 2.850,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 demolicions 19.677,90
Capítol 01.02 pavimentació 36.339,96
Capítol 01.03 rases serveis 15.738,70
Capítol 01.04 xarxa aigua 1.101,71
Capítol 01.05 enllumenat públic 42.873,16
Capítol 01.06 xarxa futurs serveis 3.965,84
Capítol 01.07 jardineria 12.705,42
Capítol 01.08 mobiliari urbà 2.258,29
Capítol 01.09 senyalització 975,08
Capítol 01.10 control qualitat 350,00
Capítol 01.11 seguretat i salut laboral 2.850,00

01 Pressupost  2015EP019Obra 138.836,06

138.836,06

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2015EP019 138.836,06
138.836,06

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 138.836,06

13 % despeses generals SOBRE 138.836,06..................................................................... 18.048,69

6 % benefici industrial SOBRE 138.836,06......................................................................... 8.330,16

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 165.214,91

21 % IVA SOBRE 165.214,91............................................................................................. 34.695,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 199.910,04

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent noranta-nou mil nou-cents deu euros amb quatre cèntims

l´Arquitecte                                       L´enginyer

Itziar Carrera Garcia de Cortazar                  Martí Pou Molinet




