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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 
 
El present document desenvolupa les característiques tècniques del present projecte 
d'urbanització i defineix els diferents aspectes per la realització de les obres, en base a 
la normativa vigent. 
 
El projecte d’urbanització s’emmarca dintre del planejament derivat “Pla de Millora Parc 
Nivera II – Subsector 1 – Polígon 1”. 
 
 
 
1.1. DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
El present apartat de la memòria descriu les dades genèriques del present projecte 
consistent en la urbanització del Pla de Millora Parc Nivera II, subsector 1, polígon 1, de 
Tortosa: 
 
Emplaçament: 
Carrers: Camí Orleans, nº 33 (cruïlla amb Camí d’en Gala). 
Municipi: Tortosa 
Codi postal: 43500 
Comarca: Baix Ebre 
Província: Tarragona 
 
Promotor: 
Nom: Roinver Immobles 2014 S.L. 
C.I.F.: B – 55.641.252 
Adreça: Camí Orleans, nº 33 
Municipi: Tortosa 
Província: Tarragona 
Telèfon: 610 268 531 
 
Tècnic redactor: 
Nom: Jordi Simó Sabaté 
D.N.I./C.I.F.: 47623256-P 
Adreça: Camí Orleans, nº 13 
Municipi: Tortosa 
Província: Tarragona 
Núm. Colꞏlegiat: 55335/2 del Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya 
Telèfon: 647 388 914 
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1.2 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
La redacció del present projecte té com objecte urbanitzar el sector corresponent al Pla 
de Millora Parc Nivera II, subsector 1, polígon 1, de Tortosa. 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació es de 3.854,59 m² 
 
 
Programa d'obra. Terminis d'execució 
 
En base al tipus d'obra, de la situació de la mateixa i a les característiques tècniques 
s'estableix en el següent quadre els terminis orientatius per cadascuna de les fases en 
que s'ha de realitzar l'obra: 
 
 

 
 
 
Descripció de l’emplaçament i del projecte 
 
La parcelꞏla on es desenvolupa el projecte d’urbanització està situada a 57m sobre el 
nivell del mar i és d’orografia molt plana, amb pendents entre el 0% i el 2%. Pràcticament 
la totalitat de la parcelꞏla està ocupada per terreny natural amb alguns arbres fruiters o 
arbrat habitual de la zona com pins i xiprers. 
 
L’àrea a actuar limita amb el Camí Orleans al nord, el Camí d’en Gala a l’oest, i amb 
finques de propietat privada al sud i a l’est. El Camí d’en Gala és objecte d’ampliació en 
aquest projecte, i dóna accés al nou vial que s’obre per donar accés a les diferents 
parcelꞏles projectades i que es projecta en cul-de-sac (amb el corresponent espai al final 
del carrer per tal de proporcionar el gir als vehicles d’emergència i a la resta de vehicles 
en general. Posteriorment aquest vial connectarà amb un nou vial, en cas que es 
desenvolupi la resta de planejament del Pla de Millora Parc Nivera II. 
 
El projecte dóna cabuda a 8 noves parcelꞏles on es poden desenvolupar 8 habitatges 
unifamiliars (aïllats o bé adossats en grups de 2 unitats). 
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Serveis urbanístics 
 
El present projecte inclou la construcció dels serveis enumerats a continuació així com 
les partides d’obra relatives a comunicació viaria i senyalització. El detall de cada un 
dels capítols d’obra es el següent: 
 

- Xarxa de sanejament       
- Vials i voreres 
- Xarxa d’aigua potable 
- Xarxa d’electricitat 
- Xarxa enllumenat públic    
- Xarxa telecomunicacions 
- Senyalització 
- Mobiliari urbà 

 
 
1.3.PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització descompost per capítols 
és el següent: 
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El pressupost de contracta de les obres d’urbanització és: 
 
 

PRESSUPOST DE CONTRACTE OBRES URBANITZACIÓ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)                                       157.370,20   

DESPESES GENERALS  (13% PEM)                                                                        20.458,12 

BENEFICI INDUSTRIAL    (6% PEM)                                                                            9.442,21 

TOTAL PRESSUPOST OBRA                                                                    187.270,53 

IMPOSTOS:  IVA  (21% PRESSUPOST OBRA)                                           39.326,81 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE                                       226.597,34 

 
 
Jordi Simó i Sabaté 
Arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
Tortosa, a 14 de maig de 2018 
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1.4.SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
D'acord amb la Llei de la Generalitat 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, publicada al D.O.G núm. 1526 
de data 4.12.1991, i segons l'article 2, les barreres arquitectòniques es classifiquen en: 
 

- barreres arquitectòniques urbanístiques 
 

- barreres arquitectòniques en l'edificació 
 

- barreres arquitectòniques en els transports 
 
D'acord amb l'article 2 de l'esmentada Llei, sobre l'àmbit d'aplicació en el que hi és inclòs 
totes les actuacions en matèria d'urbanisme, edificació, transport i comunicació que 
siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat pública o privada, i també per 
persones individuals, el present projecte acompleix amb les determinacions que la 
present Llei estableix. 
 
En tot el projecte no existeix cap barrera arquitectònica urbanística, ja que la totalitat de 
la urbanització es desenvolupa a un sol nivell (vials i voreres), amb pendents màximes 
del 2% dels vials i voreres. 
 
 
1.5. ABASTAMENT D'AIGUA 
 
En aquest apartat s'especifiquen les característiques de la xarxa d'abastament d'aigua, 
tant en el seu aspecte de disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels 
tubs i demés elements que componen la xarxa. 
 
Criteris de disseny 
 
El primer aspecte a considerar en el disseny de la xarxa, serà el tipus de conducció 
emprat. Es reprodueix a continuació els diferents models de conducció i els criteris de 
selecció que s'ha tingut en compte en el present projecte. La següent taula reflecteix 
l'esmentat en el present paràgraf. 
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En base a l'establert en la taula anterior i als diàmetres utilitzats i a les pressions de 
servei, s'utilitzarà en tota la xarxa el tub de polietilè. 
 
A continuació s'estableix, en funció del model de canonada i el diàmetre, el tipus d'unió 
d'acord amb la norma de fabricació i les pressions normalitzades de treball en 
atmosferes. Dites característiques es relacionen en la següent taula: 
 
 

 
 
 
Capacitat funcional del sistema 
 
Els elements del sistema de subministrament s'ha dimensionat pels següents horitzons: 
 
Dipòsits i edificis per la instalꞏlació de bombatge     50 anys 
Canonades de conducció, xarxa primària i pous de captació   20 anys 
Instalꞏlacions de subministrament elèctric i per bombatge    20 anys 
Xarxa secundària         10 anys 
Transformadors         10 anys 
Bombes            5 anys 
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Necessitats d'aigua 
 
El volum d'aigua s'ha determinat a partir de les dades sobre dotacions en funció dels 
diferents usos. Els valors utilitzats son els següents: 
 

- Consum mitjà diari:   Es l’addició dels consums individuals del diferents usos  
afectats  
per un coeficient de majoració de pèrdues d'1,10 

 
- Consum màxim diari:   Es el consum mitjà diari majorat per un coeficient  

d'estacionalitat.  
El coeficient emprat serà d'1,50 

 
- Consum màxim horari:   Es el consum mitjà horari que resulta de dividir per 24 el   

consum màxim diari, majorat per un coeficient de 
variació de la demanda al llarg del dia. El coeficient 
emprat serà d'1,50 

 
- Consum puntual extraordinari:  Es tot cabal superior a 8 l/s 

 
 
Dotacions de consum 
 
Les dotacions de consum per habitatge s'han fixat en funció del nombre d'ocupants i de 
la superfície edificada. A les zones industrials s'adopta un cabal mínim mitjà per hectàrea 
neta i dia. La dotació de protecció contra incendis, s'ajustarà a la norma sobre protecció 
contra incendis DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
En el quadre següent, s'especifiquen les dotacions en funció dels diferents usos: 
 
 

DOTACIONS CONSUM D’AIGUA 

Ús residencial Incendis 

200 litres 
per habitant i dia 

Tipus 80 mm Tipus 100 mm 

500 l/min 1.000 l/min 

Temps dos hores a 10 m.c.d.a 
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Xarxa de distribució 
 
Traçat 
 
La xarxa de distribució d’aigua segueix el traçat dels vials i dels espais lliures de domini 
públic. Les conduccions es situen sota la calçada. 
 
Condicions de pressió 
 
La distribució estàtica de la xarxa en els punts de subministrament no serà superior a 
60m c.d.a. En el cas de produir-se pressions estàtiques superiors, la xarxa es divideix 
en sectors escalonats mitjançant vàlvules reductores de pressió. 
 
La pressió de servei s'aconsegueix deduint de la estàtica les pèrdues de càrrega. 
Aquella en cap cas, serà inferior a l'atmosfèrica. 
 
En els punts de connexió a la xarxa, la pressió en m c.d.a. superarà en 15 metres l'alçaria 
en metres de l'edificació. 
 
Les sobre-pressions de la xarxa de distribució superaran els 20 m c.d.a. 
 
Tipus 
 
La xarxa de distribució s'ha projectat disposició arbòria. 
 
Característiques dels elements de la xarxa 
 
Les característiques dels diversos elements es descriuen en els plànols del present 
projecte, tenint en compte en tot moment, les determinacions de la normativa vigent i en 
concret el Plec de Condicions editat pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat e Catalunya. 
 
Dimensionament hidràulic 
 
Pel dimensionat de la xarxa s'han tingut presents els següents aspectes: 
 
Per la pèrdua de càrrega s'ha estimat un coeficient de rugositat corresponent a 20 anys 
de funcionament, tenint en compte les característiques del material. 
 
La velocitat de circulació serà: 0,6 m/sg ≤ velocitat de circulació ≤ 2 m/sg 
 
Procés de càlcul 
 
El càlcul del dimensionat de les conduccions, es realitza mitjançant un mètode que 
satisfaci les lleis hidràuliques. Es per aquest motiu que es deu satisfer, en primer lloc 
que la suma algebraica dels cabals que entren en un nus sigui igual a la suma dels 
cabdals que en surten, i en segon lloc que les pèrdues de càrrega en punt de la malla 
sigui igual tan per un camí com per un altre. 
 
El dimensionat de les conduccions, ve donat per la previsió d’ampliació i cobriment de 
les necessitats de subministrament de la futura ampliació. 
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1.6.SANEJAMENT 
 
En aquest apartat s'especifiquen les característiques de la xarxa de clavegueres, tan en 
el seu aspecte de disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels tubs i 
demés elements que componen la xarxa. 
 
Criteris de Disseny 
 
El sistema que s'emprarà pel sanejament del sector o polígon d'actuació s'estableix en 
funció de l'edificabilitat màxima permesa en m3/m2. La següent taula especifica el tipus 
utilitzat en la present obra. 
 
a) Sistema d'evacuació 
 
 

SISTEMA D’EVACUACIÓ 

Tipus sistema Edificabilitat 

Unitari 1 m3/m2 

Separatiu 1 m3/m2 

 
 
b) Tipus de materials 
 
El tipus de material que s'emprarà per la construcció del sistema de clavegueram, atès 
les condicions del terreny i les característiques de la xarxa existent serà el següent: 
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Dades de càlcul 
 
Pel càlcul de la xarxa de clavegueram es tenen en compte les dades que a continuació 
s'especifiquen d'acord amb les normatives vigents i les instruccions facilitades en el Plec 
de Condicions de la Generalitat de Catalunya. 
 

a) Consums de càlcul  
 
 

CONSUMS DE CÀLCUL 

Tipus 
Consums 

Mínims Utilitzats 

Aigües negres domèstiques 200 l/hab. dia 250 l/hab. dia 

Aigües residuals industrials 1 l/s.ha. dia 1 l/s.ha. dia 

Aigües pluvials  50 l/m2 hora 

 
 
b) Velocitat de circulació 

 
Les velocitats mínimes i màximes, es a dir, en les condicions de cabal mínim i màxim 
respectivament s'ha tingut en compte les instruccions del Plec de Condicions de la 
Generalitat de Catalunya per a projectes d'urbanització i s'especifiquen en el següent 
quadre annex. 

 

VELOCITATS 

 Aigües residuals Aigües pluvials Sanitari unitari 

  Formigó Plàstic Formigó Plàstic Formigó Plàstic 

Velocitats 
Mínima 0,6 m/s 0,6 m/s  0,6 m/s  0,6 m/s  0,6 m/s  0,6 m/s 

Màxima 3 m/s  6 m/s  5 m/s  6 m/s  5 m/s  6 m/s 

Quan no sigui possible assolir la velocitat mínima de 0,6 m/s, es disposarà d’un pendent 
superior al 0,4% 
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Cabals i velocitats per tubs circulars 
 
D'acord amb la formula de MANNING-STRICKLER per una K=77 i I=1, els cabals Qo 
(l/s) i la velocitat Vo (m/s) per diferents calats en tubs circulars s'especifiquen en les 
següents taules, en funció del diàmetre del tub i l'alçada del nivell del líquid.  
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Procés de càlcul 
 
L'esquema de disseny que es contempla pel càlcul es el de xarxa oberta per simple 
gravetat. En el sistema considerat, la circulació de les aigües es produeix a la velocitat 
necessària per eliminar les sedimentacions, aconseguint l'objectiu, mitjançant la pendent 
dels tubs. Es calcula la velocitat mínima amb el cabal de les aigües negres i la màxima 
amb la suma del cabal de les aigües pluvials i les negres. 
 
Les característiques a destacar en el procés de càlcul son les següents: 
 
a) Consideració de regim laminar o turbulent, segons el número de Reynolds a cada 
tram de manera automàtica. D'aquesta manera s'aconsegueix una estimació mes 
correcta de les pèrdues en el cas de xarxes amb baixa velocitat de circulació de l'aigua. 
 
b) Es té en compte en tot moment la topografia de tota la xarxa. Aquest aspecte facilita 
la elecció de les pendents òptimes per evitar possibles sedimentacions. 
 
c) Es té en compte tanmateix, els mitjans més adequats d'excavació de les rases, de tal 
manera que s'introdueixen les pendents adequades al talús d'excavació. 
 
 
1.7.ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
En el present apartat s'especifiquen les característiques de l'enllumenat públic en base 
als següents apartats: 
 
El nivell d'ilꞏluminació serà de 30 lux. a totes les vies públiques amb tipus de làmpada 
Led, per donar compliment la Llei 6/2001, de 31 de maig, i es justifica amb la memòria 
de càlcul adjunta. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENLLUMENAT 

FACTORS 
DETERMINANTS DE 

LA VISIBILITAT 

COMPONENTS DE 
LA INSTALꞏLACIÓ 

PROCÉS DE 
PROJECTE 

CÀLCUL 
LUMINOTÈCNIC 

Luminància Làmpades 
Determinació 

paràmetres bàsics 
Càlcul de la 
ilꞏluminació 

Ilꞏluminació Equips auxiliars Selecció de materials 
Càlcul dels nivells de 

luminància 

Uniformitat Lluminàries 
Determinació de la 

implantació 
Càlculs del 

enlluernament 

Enlluernament Suports Pre-dimensionat Càlcul per ordinador 

Guia visual  
Desenvolupament 

del projecte 
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Factors determinants de la visibilitat 
 
Luminància: 
 
La luminància en l'enllumenat públic, indica la quantitat de llum reflectida pel paviment 
en la direcció del observador. Es mesura en candeles per metres quadrat (cd/m2) i es 
funció de: 
 
a) Les característiques de reflexió del paviment 
b) La distribució fotomètrica de les lluminàries emprades 
c) Les característiques geomètriques de la instalꞏlació 
d) La posició del observador 
 
Ilꞏluminació: 
 
La ilꞏluminació o luminància és la magnitud que ens indica la quantitat de llum que 
incideix en una superfície determinada. Es mesura en lux (lúmens/m2) 
 
Uniformitat: 
 
La uniformitat estableix la manera en que es distribueix la ilꞏluminació. Els factors que 
determinen, fonamentalment, la uniformitat son: 
 
a) La distribució fotomètrica de la lluminària 
b) L'alçada de la instalꞏlació 
c) La separació entre els punts de llum 
d) La seva implantació 
e) Les característiques de reflexió del paviment 
 
La uniformitat de luminància es defineix, numèricament per les següents relacions: 
 
Uniformitat general (Ug)= Luminància mínima/Luminància mitja 
Uniformitat longitudinal (Ul)= L. mín. al llarg de l'eix/L. màx. al llarg de l'eix 
 
La uniformitat de la ilꞏluminació es defineix per les següents relacions: 
 
Uniformitat mitja = Ilꞏluminació mínima/ ilꞏluminació mitja 
Uniformitat extrema = Ilꞏluminació mínima/ ilꞏluminació màxima 
 
Enlluernament: 
 
Els tipus d'enlluernament son de dos tipus; El molest i el pertorbador. El molest relaciona 
les condicions dinàmiques de conducció i indica la sensació de molèstia que pot produir 
una instalꞏlació d'enllumenat públic. 
S'avalua mitjançant el coeficient "G" en base a la següent taula i formula: 
 
 

COEFICIENT G 

1 INTOLERABLE 

3 MOLEST 

5 JUST ADMISSIBLE 

7 SATISFACTORI 

9 INAPRECIABLE 
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Enlluernament molest 
 
G = 13,84 - 3,3log 180+ 1,3( log l80/l88)0,5 - 0,08 log l80/l88 + 1,29 log F + 0,97 log L + 4,41 log h1 - 1,46 
  

en la que: 
 
l80, l88: Intensitats lluminoses emeses en els angles de 80º i 88º, en relació a la vertical 
 
F: Superfície lluminosa aparent en m2, de la llumenera en la direcció que forma un angle de 76º amb la 
vertical 
 
L: Luminància mitja de la via en cd/m2 
 
h1:  Alçada reduïda del punt de llum en relació a l'ull de l'observador 
 
P: Número de llumeneres per Km de via. 
 
Enlluernament pertorbador 
 
L'enlluernament pertorbador s'assimila a una luminància uniforme equivalent, resultant 
de la difusió de la llum en l'ull, que es superposa a la imatge retiniana com un vel. 
 
Basada en la formula de Holladay, l'expressió es la següent: 
 

Lv= K x EG 1/ ∅2  en cd/m2  
 

en la que: 
 
EG: Ilꞏluminació en lux, a l'alçada de l'ull de l'observador, produïda per la font lluminosa, en el pla 
perpendicular a la línia d'observació 
 
Ø: Angle en graus entre la direcció de l'observador i la font lluminosa que provoca enlluernament 
 
K: Constant igual a 10 
 
Guia visual: 
 
La seguretat de circulació exigeix que s'apreciï clarament el traçat de la via. Un correcte 
disseny de l'enllumenat públic deurà garantir: 
 

- La visibilitat de la senyalització horitzontal i vertical. 
- La ilꞏluminació de les voreres d'emergència i zones pròximes. 
- La percepció del traçat general de la via i de la proximitat dels encreuaments, 

accessos etc.. 
- Nivells i característiques luminotècniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Nivells en vies de vianants: 
 
Les característiques de l'enllumenat per les vies de vianants es recullen en el següent 
quadre: 
 
 

NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES PER VIES DE VIANANTS 

Característiques del 
tràfic 

Enlluernament 
mitjà 

Enlluernament 
mínim 

Enlluernament 
vertical 

Uniformitat 
extrema 

Enlluernament 

Denominació 
Intensitat 
mitjana 

Ems Emin Ev Uext G 

Gran 
afluència 

IMH>400 8 a 12 3  1/20 Acceptable 4 

Afluència 
mitja 

Imh 200, 
400 

6 a 8 2  1/20 Acceptable 4 

Afluència 
moderada 

IMH<200 4 a 6 1  1/40 Acceptable 4 

Ocasional  2 0.5 1    

Ems: Enlluernament mitjà de servei (lux) 
Emin: Enlluernament mínim (lux) 
Ev: Enlluernament vertical (lux) 
Um: Uniformitat mitja 

Uext: Uniformitat extrema 
U1: Uniformitat longitudinal 
TI: Increment del control mínim perceptible 
G: Índex de confort 
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Nivells en vies urbanes: 
 
En funció de les característiques del tipus de via a enllumenar s'estableix com a 
paràmetres recomanats de luminància mitja, ilꞏluminació mitja, uniformitat i control 
d'enlluernament els que es relacionen en la següent taula: 
 
 

NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈQUES 

Tipus de via 
Característiques 

del tràfic 
Luminància 
mitja (lux) 

Uniformitat 

Enlluernament 

Exemples 
Index 

G 

Llindar 
de 

contrast 

ARTERIALS 
Enllacen nuclis 

urbans. 
Distribució 

principal del 
nucli urbà. 

Principals 

Tràfic 
molt 

important 
 

O 
 

Tràfic 
important 

i ràpid 

IMH> 900. 
 

o  
 
 

IMH>700 
Vm>40km/h 

 

25 a 28 

Um 0.4 
 
 

U1 0.5 

G 7 TI≤10% 

Autopistes 
urbanes 

 
 

Travessies 
amb tràfic 
important 

Bàsiques 

Tràfic 
important 

a 
velocitat 
normal 

IMH 600 - 900 19 a 22 

Um 0.4 
 
 

U1 0.5 

G 7 TI≤10% 

Vies 
urbanes 
bàsiques 

 
Accessos 
importants 
a la ciutat 

COLꞏLECTORS 
 

Accés 
secundari a 

nucli 
 

Enllacen 
diferents 
districtes 
urbans 

Tràfic i nivells de 
servei mitjos 

IMH 600 - 400 12 a 16 
Um 0.4 

 
G 5 TI≤15% 

Vies 
urbanes 
de tràfic 

mig. 
 

Vies 
d’enllaç 
entre 

districtes. 
 

Travessies 
de tràfic. 

LOCALS 
 

Tràfic intern 
d’una zona 

Tràfic i nivells de 
servei baixos 

IMH≤400 7 a 12  
Um 0.3 

 
G 4 TI≤20% 

Vies 
urbanes 
de tràfic 
escàs. 

 
Vies de 
servei 
local. 

IMH: Intensitat Mitjana Horària (nombre de vehicles que circulen en hora punta nocturna però la via de circulació de 
màxima intensitat. 
Vm: Velocitat mitjana 
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Nivells en sectors de baixa densitat: 
 
En els sectors de baixa densitat, tan d'ús residencial com industrial s'aplicaran els 
següents valors: 
 

NIVELLS I CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES, SECTORS BAIXA DENSITAT 

Tipus de vies 
Enllumenament mitjà Uniformitat mitja 

Em Um 

Colꞏlectors 7 a 12 0,4 

Locals 5 a 10 0,3 

Fora d’hores d’activitat en els sectors industrials serà suficient amb que l’enllumenat mitjà se servei 
(Em) sigui de 2 lux i que, en zones d’emmagatzematge de mercaderies, entrades i punts de vigilància, 
l’enllumenat vertical (Ev) sigui de 2 lux. 

 
 
Components de la instalꞏlació 
 
Lluminàries: 
 
Són els elements destinats a generar el flux lluminós. Les característiques principals a 
considerar en base al flux, eficàcia, color, vida útil i tipus de làmpada. 
 
Equips auxiliars:  
 
Les làmpades de tecnologia Led han de disposar per al seu funcionament d’una font 
d’alimentació específica, la qual va incorporada dintre de la carcassa del projector Led. 
 
Lluminàries: 
 
La lluminària es el conjunt òptic que té per missió distribuir el flux lluminós generat per 
la làmpada per aconseguir un repartiment de l'enllumenat adequat. Les característiques 
mes importants a l'hora d'escollir les lluminàries son les següents: 
 

- Fotomètriques Estanqueïtat Tèrmiques 
- Dispersió Resistència mecànica 
- Abast Resistència a la corrosió 
- Control d'enlluernament Elèctriques Operatives 
- Estètiques 
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L'estanqueïtat, sobretot en el bloc òptic, garanteix la conservació en el temps de les 
característiques fotomètriques. Els graus d'estanqueïtat segons les normes UNE 20324 
i UNE 20447 son els següents: 
 

ESTANQUEÏTAT DE LES LLUMINÀRIES 

Tipus de lluminària i ambient 
Grau 

d’estanqueïtat 

Lluminària oberta IP 23 

Lluminària tancada en ambients sense contaminació IP 43 

Lluminària tancada en ambients contaminats  IP 54 

Túnels i similars IP 55 

 
 
Procés de projecte 
 
Determinació dels paràmetres bàsics 
 
En el procés del projecte es te en compte de definir els paràmetres luminotècnics 
adequats per la correcta instalꞏlació d'acord a la legislació i ordenances vigents. Els 
paràmetres a considerar son: 
 

- Luminància mitja     
- Uniformitat 
- Ilꞏluminació mitja     
- Control d'enlluernament 

 
Els paràmetres bàsics relatius a la present instalꞏlació s'especifiquen en la següent taula: 
 
 

PARÀMETRES LUMINOTÈCNICS 

Característiques de la via 
Característiques 

del tràfic 

Luminància 
a mitja 

 
Lux 

Uniformitat 

Control 
enlluernament 

Tipus 
Sub-
tipus 

Nivell Index G 
Llindar de 
contrast 

Local 

Tràfic 
intern 
d’una 
zona 

Tràfic i 
nivells de 
servei 
baixos 

IMH≤400 7 a 12 Um≥0,3 G≥4 TI≤20% 

IMH Intensitat mitjana horària 
Um Uniformitat mitja 

G Índex de confort 
TI Increment del contrast mínim perceptible 
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Selecció dels materials:  
 

- Làmpades: 
 
En base a les necessitats de la zona, respecte a la reproducció cromàtica necessària i 
a la vida útil mitja, s'utilitzarà el següent tipus de làmpada: 
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- Suports: 
 
El tipus de suport que s'utilitza en el present projecte és una columna. 
 

 
 
 
 
 
Predimensionament de la instalꞏlació: 
 
Atès que s'han seleccionat els paràmetres de la ilꞏluminació, els tipus de material a 
utilitzar i la disposició dels punts de llum, es realitza en base als següents criteris la 
selecció en l'alçada dels suports i la potencia de les làmpades que serviran per realitzar 
en posterioritat el procés de càlcul definitiu: 
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- Altura dels suports: 
 
L'alçada dels suport anirà en funció de l'ample de la calçada, tal i com s'ha expressat en 
l'apartat precedent. Aquesta relació es mantindrà en tot el procés de càlcul i solament 
s'adequarà en el cas de necessitar anivellar, per raons estètiques l'alçada dels punts de 
llum. En aquest cas es realitzarà de bell nou el procés de càlcul per 
tal de mantenir els paràmetres bàsics establerts. 
 

- Potencia de la làmpada: 
 

La potencia màxima de la làmpada anirà en funció de l'alçada de la implantació. En 
aquest cas s'estarà a la relació establerta per la següent taula: 
 

POTÈNCIA DE LA LÀMPADA 

Alçada del punt de llum Flux de la làmpada 

Inferior a 7,50 m Inferior a 15.000 lúmens 

De 7,50 a 9 m De 15.000 a 20.000 lúmens 

De 9 a 12 m De 20.000 a 40.000 lúmens 

Més de 12 m Superior a 40.000 lúmens 

 
 

d = ∅ x Fu x Fc / E x a 
 
 
Càlcul de la inter-distancia: 
 
El càlcul de la inter-distancia es realitza en base a la següent fórmula: 
 
d = Inter-distancia entre punts de llum 
Ø = Flux lluminós de la làmpada 
Fu = Factor d'utilització 
Fc = Factor de conservació 
E = Nivell mig d'ilꞏluminació desitjat 
a = Ample de la calçada 
 
Càlcul luminotècnic 
 
El càlcul es realitza pel mètode dels dotze punts i es basa en les fórmules utilitzades pel 
càlcul d'ilꞏluminància i luminància següents: 
 
Ep = l cos3 α / h2  

 
Lp = q x Ep 

 
Ep = ilꞏluminància horitzontal en un P 
I = Intensitat lluminosa en la direcció del punt 
g = Angle entre la direcció i la normal al punt 
h = Alçada de la llumenera respecte al punt 
Lp= Luminància en el punt 
q = Coeficient de luminància 
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El programa basa el càlcul en el següent procés. Primerament s'estableix el tipus de 
disposició de l'enllumenat, d'acord amb la taula definida anteriorment. Seguidament es 
detallen les dades referents a la separació de les llumeneres, l'alçada, el sortint del braç, 
la inclinació, l'amplària del carrer i el nombre de carrils de la calçada. 
 
A continuació s'elegeix el tipus de calçada i es defineix el coeficient de superfície en 
base al tipus de paviment. Una vegada introduïdes aquestes dades s'especifica el tipus 
de lluminària, amb les seves característiques i el factor de manteniment.  
 
En el plànol d’enllumenat se situen els punts de llum necessaris dels que disposarà la 
urbanització. 
 
 
1.8 FERMS FLEXIBLES 
 
D'acord amb la Instrucció de carreteres 6.1 IC sobre ferms flexibles, les característiques 
del tipus de paviment, esplanada i els materials a utilitzar, s'especifiquen en el present 
a apartat de la present memòria. 
 
FACTORS DE DIMENSIONAMENT 
 
Trànsit 
 
El nivell de trànsit pesat o definició funcional de la via urbana es realitza segons el 
nombre mitjà de vehicles pesats que es prevegi que circularan per la via projectada 
durant el primer any de posada en servei. Com hipòtesis de càlcul en el cas de projectes 
d'urbanització de sectors residencials, considerem el període de construcció dels espais 
parcelꞏlats i amb el suposat de que tot el sector es construeixi durant el primer any. 
 
Seguint aquest criteri es defineixen cinc tipus de vies urbanes: 
 

 
 
 
Per arribar a obtenir un ordre de magnitud dels vehicles pesats necessaris per la 
construcció dels edificis del sector, es realitza la següent hipòtesis, basada en la fórmula: 
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D'acord amb la següent taula, li correspon el següent tipus de via urbana: 
 

 
 
La estructura del ferm, d'acord amb la instrucció 6.21 IC serà funció del nombre i 
característiques dels vehicles pesats que es prevegi hagin de circular pel carril del 
projecte amb el període del mateix. A tal efecte les categories de tràfic es divideixen en 
quatre tipus, en base al nombre acumulat d'eixos equivalent de 13t. (130 kN) en el carril 
i període del projecte. 
 
En la següent taula s'especifiquen les categories de tràfic d'acord amb la instrucció de 
carreteres, i en base al tipus calculat anteriorment li correspon la següent categoria. 
 

 
 
En el cas que el tràfic previst sigui inferior a 104 eixos equivalent es podrà adoptar la 
estructura del ferm del catàleg corresponent a la categoria de tràfic T-4, o be estudiar 
altres solucions mes econòmiques. 
 
Esplanada 
 
Pel dimensionament del ferm es consideraran 3 categories d'esplanada, de capacitat de 
suport creixent. 
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MATERIALS DEL FERM 
 
Tipus de mescles bituminoses 
 
Podran utilitzar-se en paviments (capes de rodament i capes intermèdies) i en bases. 
Se’n distingeix de dos tipus; Mescles bituminoses en fred i mescles bituminoses en 
calent i atenent a la seva composició granulomètrica poden ser: 
 
A: ferms amb base granular 
B: ferms amb base bituminosa 
C: ferms amb base de grava-ciment 
 
Les mescles bituminoses que s'utilitzaran son les definides en els articles del PPTG nº 
541 i 542, i son respectivament "Mescles bituminoses en fred" i "Mescles bituminoses 
en calent" 
 
El tipus de mescla que s'utilitzarà en aquesta obra serà en calent. 
 
El tipus de mescla en calent a emprar en funció de que es destini la capa del ferm, la 
categoria del tràfic i el grup estructural del ferm es defineix en la següent taula: 
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El tipus de mescla en calent a emprar en funció de que es destini la capa del ferm, la 
categoria del tràfic i el grup estructural del ferm es defineix en la següent taula: 
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Tipus de betum asfàltic 
 
Els tipus de betum a emprar, o la penetració del betum residual en el cas de betums 
fluïdificats o emulsions asfàltiques es fixa d'acord amb la següent taula: 
 

 
 
Tipus de filler 
 
Segons la categoria del tràfic i la capa a que es destini la mescla, el filler a emprar, 
recuperat dels granulats o comercial d'aportació serà l'indicat en la següent taula: 
 

 
 
Relació filler-betum 
 
La relació ponderal mínima dels continguts de filler i betum de la mescla bituminosa 
dependrà de: 
 
a) La capa del ferm a que es destini la mescla 
b) La categoria del tràfic 
c) La zona tèrmica estival en que es trobi 
 
En base als criteris exposats, la relació entre el filler i el betum serà la que s'indica en la 
següent taula: 
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CATÀLEG D'ESTRUCTURES DEL FERM 
 
En la taula següent es defineixen les seccions estructurals dels ferms flexibles a emprar 
en funció de l'esplanada i del tràfic. 
 

 
 
 
1.9 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per 
possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcelꞏles d’aquesta 
urbanització, es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització soterrada. 
 
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les parcelꞏles a aquesta 
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles. 
 
Les seccions tipus de la canalització, dependran del nombre de conductes així com els 
diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos. 
 
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la 
canalització, tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur 
desenvolupament, així com la registrabilitat en els punts d’accés als edificis. 
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Dades Bàsiques 
 
Serveis afectats 
 
En el moment de redactar el present projecte no es consideren els serveis soterrats 
existents de les diferents companyies, degut a que la seva posició quedarà reflectida 
en la secció tipus del projecte d’urbanització general. 
 
Descripció de les obres 
 
Introducció 
 
Les obres del present projecte consisteixen en la construcció d’una infraestructura 
subterrània de telecomunicacions per connectar a totes les parcelꞏles de la urbanització. 
 
En el cas de colꞏlocar elements singulars, es seguiran els criteris de disseny. 
 
Excavació i reblert de la rasa 
 
Les rases s'han previst, en funció del número de conductes i la seva ubicació, amb les 
següents fondàries respecte la cota de rasant definitiva. 
 
Per últim, es refinaran a mà perquè la rasa tingui l’amplada reglamentària i el fons de la 
mateixa quedi a cota. La profunditat d'excavació de les rases s'ha referit a la rasant 
definitiva de projecte. 
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2. GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
D'acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol, "Regulador de les operacions de gestió 
dels enderrocs, runa i residus de construcció", publicat al D.O.G. núm. 1.931 amb data 
8.08.1995, i segons l'article 7, els residus objecte d'aquest Decret es classifiquen en: 
 
- ENDERROCS: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament 
d'edificis, instalꞏlacions i obra de fàbrica en general. 
- RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: materials i substàncies de rebuig que s'originen en 
l'activitat de construcció. 
- RESIDUS D'EXCAVACIÓ: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat 
d'excavació en el sòl. 
Dades del projecte: 
 
1 - Volum i característiques dels residus: 
 

1.a - En projectes d'enderrocament es calculen segons la taula 3.1 
 

 
 
2 - La instalꞏlació o instalꞏlacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran 
els residus que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra compliran els requisits marcats 
pel Decret.  
 
D'acord al Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
L'excedent de l'excavació serà reaprofitat com acopi per al terraplenat de l'actuació. 
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3. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
Aquest apartat condicionarà la Memòria d'Execució i determinarà el Plec de Condicions 
Particulars necessàries pel desenvolupament de la construcció del present Projecte. 
 
Condicions Particulars Generals de l’Obra 
 
La finalitat d'aquesta memòria és desenvolupar les condicions generals que han de tenir 
la mà d'obra, els materials a emprar a l'obra, aquelles condicions auxiliars per a la bona 
execució de la mateixa, així com els criteris d'abonament de partides que per condicions 
especials del terreny no estiguin contemplades al Resum del Pressupost. 
 
Mà d'obra 
 
Independentment de les estipulacions contingudes als plecs generals facultatius i legals, 
seran exigibles a tot el personal a admetre a l'obra les següents condicions: 
 
a) Sanitàries. No patir malalties infecto-contagioses ni defecte físic que l'impossibiliti per 
a la labor que hagi d'exercir. 
 
b) Professionals. Exceptuant la peonada no qualificada, tot el personal haurà d'acreditar 
els coneixements tècnics exigits per les Corporacions Sindicals i Gremials per a la 
definició de les diverses categories laborals. 
 
c) Assistencials. Estar degudament assegurats d'acord amb la legislació vigent. 
 
L'Arquitecte Director de l'Obra, podrà exigir la presentació dels corresponents 
justificants, tant d'idoneïtat com d'assegurances assistencials i socials. 
 
Condicions Materials dels Elements 
 
Tots els materials tindran les condicions que per a cadascun d'ells es fixin a aquest plec, 
rebutjant-se totes aquelles que a judici de l'Arquitecte Director de les obres no les 
reuneixin.  
 
Assaigs 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que s'hagin de realitzar per comprovar si els materials que 
s'han d'emprar a les obres reuneixen les condicions fixades al present plec, seran 
verificades pel Director Facultatiu o be pel Laboratori que aquest consideri oportú. Totes 
les despeses de proves i anàlisis seran a compte del Contractista i estaran incloses als 
preus del pressupost. 
 
Reconeixement 
 
Tots els materials seran reconeguts per l'Arquitecte Director (o per la persona per ell 
delegada) abans del seu emprament a l'obra, sense l'aprovació del qual, no es podrà 
procedir a la seva colꞏlocació. 
 
Els que a judici de l'Arquitecte no siguin admissibles, es retiraran encara que ja estiguin 
colꞏlocats. 
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Mostres 
 
De cada classe de materials es presentaran oportunament mostres a l'Arquitecte 
Director per a la seva aprovació, les quals es conservaran per comprovar el seu dia els 
materials que s'han emprat. 
 
Certificat de qualitat 
 
L'Arquitecte Director podrà exigir dels materials que cregui oportú, el corresponent 
certificat de qualitat expedit pel laboratori oficial o gabinet privat degudament autoritzat 
per a l'expedició d'aquesta classe de certificats. 
 
Aigua 
 
Són admissibles totes les aigües potables. Les no potables s'analitzaran, rebutjant-se 
les minerals i selenitoses. El Contractista està obligat a conduir l'aigua necessària per 
als diferents usos de l'obra fins al peu de la mateixa, essent del seu compte totes les 
despeses que això comporti. 
 
Materials Petris 
 
Pedres 
 
La pedra per a les fàbriques i ferms serà suficient resistent als esforços que hagi de 
suportar, a la influència dels agents atmosfèrics i a la de l'aigua (quan hagi d'estar amb 
contacte amb ella). La qualitat i dimensions seran les establertes al projecte o les que 
prescrigui el Director Facultatiu. 
 
Com a complement a les anteriors, s'exigiran les condicions establertes a les següents 
normes: 
 
a) Per a presa de mostres: UNE 41.110. 
b) Per a assaigs generals: UNE 7.133 -7.134 -7.135 - 7.136 - 7.137 - 7.139 - 7.140. 
C) Per a morters i formigons: UNE 41.062 - 41.111 - 41.112. 
 
Àrids 
 
Els àrids procediran de pedres que compleixin les condicions que s'exigeixen per a la 
maçoneria, nomenant-se de jaciments els que es trobin a la platja, canal o mina, (encara 
que hagin de passar per una classificació), i artificials, aquells als quals se'ls hagi de 
variar les dimensions dels seus components per mitjans mecànics. S'ha de tendir a que 
tinguin la composició granulomètrica que prescriu la instrucció per a l'execució d'obres 
de formigó armat; però per a la maçoneria, formigons en massa, voltes de menys de 
deu metres de llum i obres armades amb coeficients de treball menor de trenta 
quilograms, n'hi haurà prou en que els àrids no siguin allargats o en llosetes. 
 
Les condicions que s'assenyalen a continuació tendeixen a simplificar la formació de 
preus i a servir de guia al Contractista, però l'Arquitecte tindrà sempre dret a variar les 
proporcions dels àrids per obtenir la major compacitat possible sense variació de preu, 
mentre que no s'emprin qualitats de grava i arena no prescrites. La dimensió màxima 
dels àrids en relació amb l'obra en que s'hagin d'emprar, serà la que marca la Instrucció 
per a l'execució de formigó armat, sense sobrepassar mai la de 80 mm. 
 
 
 



38 
 

Tot-u nº 1 
 
Es nomena tot-u nº 1 a la mescla de materials àrids de jaciment (o artificials), la 
compacitat de la qual sigui al menys 65%. Es procurarà extreure o dipositar a la mescla 
apreciables quantitats per assegurar la major uniformitat possible. 
 
L'Arquitecte podrà prescriure la mescla de materials procedents de diferents llocs del 
jaciment o amb diverses obertures de matxucadora per obtenir la major compacitat 
possible. 
 
Tot-u nº 2 
 
Es nomena tot-u nº 2 a la mescla de materials àrids de jaciment (o artificials) que 
compleixin les condicions imposades per la Instrucció per a l'execució d'obres de formigó 
armat en quant a composició granulomètrica. 
 
Arenes 
 
Per a l'assaig de les mateixes es compliran les estipulacions UNE 7.073 - 7.082 -7.083 
- 7.084. 
 
Arena nº 1 
 
Es nomena arena nº 1 a l'arena natural o artificial exempta de llim, argila, matèries 
orgàniques o qualsevol altre cos estrany, així com de la pols impalpable, encara que 
sigui del mateix material que l'arena i els grans de la qual estiguin compresos entre 0'5 
i 5 mm. 
 
Arena nº 2 
 
L'arena nº 2 destinada especialment a lliscats i rejuntats, complirà les mateixes 
condicions que l'arena nº 1, però els seus grans estaran compresos entre 0'5 i 1'5 mm. 
 
Arena nº3 
 
L'arena nº 3 complirà les condicions de la Instrucció per a l'execució d'obres de formigó 
armat, prenent-se com a dimensió màxima el de 5 mm. 
 
Graves 
 
Per a l'assaig de les mateixes es compliran les estipulacions UNE 7.083 - 7.084. 
 
Grava nº 1 
 
La grava nº 1 serà natural o matxucada, els grans de la qual estaran compresos entre 5 
i 20 mm, essent qualsevol la proporció en que estan distribuïts els grans de dimensions 
intermèdies. 
 
Grava nº 2 
 
Les dimensions límit dels àrids seran els mateixos de la grava nº 1, però les dimensions 
compreses entre 5 i 10 mm entraran en la proporció necessària per a que al mesclar 
l'arena es compleixin les condicions assenyalades per la Instrucció per a l'execució 
d'obres de formigó armat. 
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Grava nº 3 
 
La grava nº 3 tindrà els seus grans compresos entre 20 i 40 mm, essent indiferent la 
seva composició intermèdia. 
 
Materials Orgànics 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s'hauran d'emprar sanes, ben curades i sense balcaments. Estaran 
exemptes de nusos, escletxes i quants defectes conspirin contra la duració i el bon 
aspecte de l'obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es subjectaran a les indicades als plànols i a les que 
figurin als detalls que es facilitin el seu dia. 
 
La talla s'executarà amb la perfecció necessària amb la finalitat de que cada peça i les 
unions es facin sòlides amb arreglament a les bones pràctiques de la construcció. 
 
Quitrans, asfalts, betums, emulsions i mescles 
 
Tots els productes bituminosos compliran les següents estipulacions de les normes 
UNE. 
 
Quitrans 
 
a) Per a assaigs: UNE 7.031 - 7.032 - 7.035 - 7.086 - 7.092 -7.115 - 7.120 - 7.153. 
b) Per al seu emprament a les carreteres: UNE 41.103. 
 
Asfalts 
 
a) Per a construcció de paviments: UNE 41.101. 
b) Per a impermeabilització: UNE 41.088. 
 
Betums 
 
a) Per a assaigs: UNE 7.066 - 7.112 - 7.115 - 7.143 - 7.155 - 7.167. 
b) Per a construcció de paviments: UNE 41.101. 
c) Per a impermeabilització: UNE 41.088. 
d) Per al rebliment de les juntes: UNE 7.167. 
 
Emulsions, materials, mescles i productes bituminosos 
 
a) Per a assaigs: UNE 7.004 - 7.005 - 7,013 - 7.031 - 7.057 - 7.111 - 7.122 - 7.123 -
7.124 - 7.125 - 7.128 - 7.129 - 7.146 - 7.148 - 7.149 - 7.150 - 7.151 - 7.152 - 7.154 - 
7.156. 
b) Per a construcció de paviments: UNE 41.086 - 41.095 - 41.099 - 41.102 - 41.108 - 
41.109. 
Materials Aglomerats 
 
Guixos 
 
El guix serà de primera qualitat, blanc, net, untuòs al tacte adherent, sense grans, sense 
defectes de cocció ni exposició als agents atmosfèrics. Es subministrarà amb sacs 
precintats i es conservarà a lloc sec i abrigat. 
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Haurà de donar a la pasterada una pasta uniforme sense grumolls persistents i ser de 
presa ràpida i forta, exigint-se que una vegada estesa, no es reblaneixi el guix que 
presenti un principi d'hidratació. 
 
Calç 
 
La calç, perfectament calcinada, procedirà de pedra calcària sense argila ni arena i 
contindrà al menys el 90% del seu pas en calç. Provindrà directament del forn, i no 
s'aplicarà la que porti més de tres mesos de fabricació. Reduïda a pasta, haurà de 
presentar suavitat al tacte i no contenir substàncies pètries ni terroses. El percentatge 
d'ossos no ha de ser superior en cap cas al 2% després d'apagada. El volum 
augmentarà fins el doble del que abans tenia. 
 
Aglomerats hidràulics 
 
El ciment i d'altres aglomerats hidràulics que s'hagin d'emprar a les obres, compliran les 
condicions que figuren al Plec per a la recepció d'aglomerants hidràulics, aprovat per 
ordres de 20 de juny de 1.928 i 10 de novembre de 1.930, o al vigent de la data 
d'execució de les obres. 
 
Materials ceràmics 
 
Els maons massissos, totxanes, encadellat, rajoles, toves, gelosies i d'altres materials 
de terra, seran de bona argila, que no tinguin més d'un 5% d'arena exempta de calç, 
guix, sílice i de qualsevol altra matèria nociva. S'hauran de coure fins que presentin un 
principi de vitrificació, tinguin un color uniforme, amb les dimensions prescrites, sonors, 
sense nusos, ruptures, escletxes, fenedures, buits, etc. i no seran fràgils, presentaran 
arestes vives i produiran sorolls metàlꞏlics al ser copejats. 
 
Els maons hauran de presentar càrregues mínimes de ruptura a la compressió de 85 
Kg/cm2. 
 
Materials Metàlꞏlics 
 
Acer laminat 
 
Els acers laminats, peces perfilades i palastres, hauran de ser de gra fi i homogeni, 
sense presentar escletxes o senyals que puguin comprometre la seva resistència. 
Estaran ben calibrats, qualsevol que sigui el seu perfil i els extrems ben escairats i sense 
rebaves. 
 
El palastre podrà ser treballat a llima o burí i perforat, encorbat i escalfat segons les 
pràctiques seguides ordinàriament als tallers sense rendir-se ni fissurar-se. Els assaigs 
a tracció hauran d'expulsar càrregues de ruptura a 36 Kg/mm2. L'allargament mínim al 
moment de la ruptura serà de 23% operant amb barretes de 200 mm. 
 
Per als acers d'armadures s'haurà d'aplicar el prescrit als articles 17 i 22 de la vigent 
Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó. 
 
Acer emmotllat 
 
Els acers emmotllats hauran de ser d'una contextura completament homogènia, sense 
escòries a la massa o d'altres defectes. 
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La resistència a la ruptura per tracció serà al menys de 45 Kg/mm2 i l'allargament mínim 
serà del 15% amb barretes de 200 mm. 
 
Fosa 
 
Les foses seran de segona fusió. La fractura presentarà gra fi i homogeni. Hauran de 
ser tenaces i dures, podent-se treballar en canvi amb llima i burí. 
 
No tindran bosses d'aire ni buits, taques pels o d'altres defectes que perjudiquin la 
resistència o la continuïtat i bon aspecte de la superfície. Els forats per als passadors i 
perns, es faran sempre al taller, fent ús de les corresponents màquines i ferramentes.  
 
El Director Facultatiu, podrà exigir que els forats vinguin totalment taladrats segons les 
normes que fixarà a cada cas. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 15 Kg/mm2. Les barres d'assaig es trauran 
de la meitat de la colada corresponent o vindran foses amb les peces emmotllades. 
 
Claus i Cargolaria 
 
La ferramenta utilitzada a la fusteria, de penjar i seguretat, serà senzilla però ben 
construïda, pròpia a la finalitat a que està destinada. 
 
Tot clavaó i cargolaria que s'empri, serà de ferro dolç i de dimensions necessàries per 
poder resistir tots els esforços. 
 
Plom 
 
Haurà de ser de la millor qualitat, de segona fusió i flexible laminat. Les planxes hauran 
de tenir gruix uniforme, fractura brillant i cristalꞏlina, rebutjant-se les que tinguin picades, 
fulles o bonyegudes. 
 
Morters i formigons 
 
En la confecció de formigons i en la de morters de ciment bastard, s'emprarà 
exclusivament ciment artificial pòrtland (d'una marca acreditada) de presa lenta, amb 
envàs de paper i que compleixi les condicions estipulades al Plec General de Condicions 
per a la recepció d'aglomerats hidràulics per a les obres de caràcter oficial. 
 
La dosificació de morters diferents serà la següent: 
 
- Morter de calç i ciment per a murs de fàbrica de maó: 
 

0'300 m3 de calç en pasta 
50 Kg de ciment pòrtland 
1 m3 d'arena 
 

- Morter de calç i ciment per arrebossats: 
 
0'400 m3 de calç en pasta 
50 Kg de ciment pòrtland 
0'500 m3 d'arena 
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- Morter de calç per a lliscats: 
 
0'700 m3 de calç en pasta 
0'700 m3 d'arena 
 

- Morter de ciment pòrtland per a lliscats: 
 

800 Kg de ciment pòrtland 
0'630 m3 d'arena 
 

- Morter per a murs carregats: 
 

380 Kg de ciment pòrtland 
1 m3 d'arena 
 

- Morter de ciment pòrtland per a arrebossats: 
 

500 Kg de ciment pòrtland 
1 m3 d'arena 
 

Nota: Als morters que intervingui la calç, aquesta podrà ser substituïda per airejants, 
procedint-se en aquest cas a dosificar el morter d'acord amb les característiques que 
doni la casa subministradora de l'airejant. 
 
Formigons 
 
Els formigons tindran la resistència o càrrega mínima de ruptura o compressió en 
proveta cúbica de 120 Kg/cm2 per a formigons de rebliment i per a ciments 160 Kg/cm2 
al cos de l'obra i 225 Kg/cm2 per als d'armar. 
 
Maquinària 
 
Reunirà les degudes condicions d'adequació al treball que hagi de realitzar i el seu 
muntatge i funcionament es realitzarà de manera que es garanteixi en absolut la 
seguretat del personal que hagi de manipular-la, així com la del que treballi en obra. 
 
Mitjans Auxiliars 
 
Cindris i encofrats 
 
Els cindris i encofrats s'adaptaran a la forma definitiva de l'obra amb els reconeixements 
i peralts que disposi l'Arquitecte o a lo que aconselli la bona pràctica de la construcció 
en defecte de tals ordres. 
 
No es permetran errades majors de dos centímetres en alineació, ni un 3% en gruixos. 
 
Tindran la rigidesa necessària per a que sobre ells puguin fer-se totes les operacions 
pertinents amb la suficient energia, sense que es produeixin vibracions perjudicials, ni 
molt menys atordiments o desviacions. 
 
Fustes 
 
Les fustes que s'emprin als cindris i motlles i als estrebats, estaran eixutes i sense 
defectes. No hauran de baldar-se ni deformar-se. Els encaixes dels motlles i cindris 
estaran ben ajustats i es reforçaran amb ferramentes. 
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Tota la fusta que ha d'entrar a l'obra projectada serà de bona qualitat sense albeca, 
escletxa, baldaments, nusos ni d'altres defectes que, a judici de la Direcció Facultativa, 
la facin impròpia per a l'objecte a que es destina. 
 
Haurà d'estar ben eixuta abans del seu emprament. 
 
Bastides 
 
Reuniran les condicions d'organització i seguretat previstes al vigent reglament (O.M. 
de 20 de maig de 1952 i B.O. del 15 de juny) o (O.M. de 10 de desembre de 1953 i B.O. 
de 22 de desembre). 
 
Condicions Generals d'Execució 
 
Replantejos 
 
1. Executades les instalꞏlacions prèvies a l'obra tal com cabina, tanques, etc., s'haurà 
de procedir per l'Arquitecte Director o Tècnic que el representi i en presència del 
Contractista o representant legalment autoritzat del mateix, al replanteig general i 
anivellament del terreny, amb arreglament als plànols d'obra i a les dades o ordres que 
faciliti. 
 
2. Els treballs es començaran traçant-se l'eix principal de l'obra, al qual es referiran els 
eixos secundaris que és necessari replantejar. 
 
3. S'obtindran els perfils del terreny que siguin necessaris per determinar exactament la 
quantitat de terres a desmuntar o a reblir, marcant-se les alineacions i rasants als punts 
necessaris per a que, amb auxili dels plànols de detall, el Contractista pugui realitzar els 
treballs amb arreglament al projecte. 
4. S'assenyalarà finalment una línia de nivell invariable que marcarà el pla que es pren 
com a referència per a les obres de moviment de terres i obertura de rases. 
 
5. Del resultat del replanteig s'aixecarà un acta, que firmaran per triplicat l'Arquitecte 
Director i el Contractista, havent-se de fer constar si es pot procedir a l'execució de l'obra 
i si el replanteig esmentat concorda o no amb el projecte. Podran sens dubte començar-
se les obres quan existeixi conformitat i quan les variacions que s'observin no alterin el 
pressupost en més d'un deu per cent (10%) en un o altre sentit. 
 
6. El traçat replantejat sobre el terreny es reconeixerà pel Contractista, amb la 
colꞏlaboració del personal encarregat de la inspecció de les obres i amb els plànols a la 
vista, havent-se de reposar els picots o estaques que faltin, per a que la demarcació de 
la línia sigui completa. Acabat l'examen, es considerarà lliurada l'obra al Contractista i 
correrà al seu càrrec la reposició de les estaques que es perdin, essent del seu exclusiu 
compte el restabliment del traçat en la forma que se li va entregar, per lo qual tindrà cura 
de posar estaques de referència que facilitin aquesta operació, sempre que la marxa 
dels treballs exigeixi que se n'arranqui alguna. També serà obligació del Contractista 
facilitar al personal encarregat de la inspecció, els peons i estaques que facin falta per 
al replanteig de les obres de fàbrica i accessoris. Si aquestes es perdessin, es 
reposarien per compte del mateix. 
 
7. Es concedirà al Contractista un termini de set dies, a comptar des de la data de 
notificació de l'acta de replanteig per a que, dins del mateix, formuli les observacions o 
reclamacions que cregui oportunes. Passat el termini esmentat, tota reclamació serà 
automàticament rebutjada. 
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Aquest termini podrà ser escurçat o ampliat per l'Arquitecte Director. 
 
8. Llevat de nova ordre en contra, i degudament justificada, de l'Arquitecte Director, el 
Contractista no podrà començar una obra sense la prèvia execució de les operacions 
de replanteig general i les altres esmentades als apartats anteriors i les indispensables 
comprovacions i acceptació de les actes corresponents. 
 
9. La Direcció Facultativa farà unes obertures sobre el terreny de les obres de fàbrica 
marcant la direcció de les rases, les quals després d'obertes, hauran de ser reconegudes 
per aquesta Direcció, sense l'autorització de la qual el contractista no podrà reblir-les 
per al ciment d'obres. 
 
Materials, maquinàries i mitjans auxiliars 
 
Ja s'estableixen anteriorment les condicions que han de reunir els materials, maquinària 
i mitjans auxiliars d'emprament general. 
 
Els d'us específic per a cada grup d'unitats d'obra, s'estipulen als apartats corresponents 
del present Plec. 
 
Obres de terra 
 
1. Seran de compte del Contractista els apuntalaments i apuntalaments amb travessers 
necessaris per a la seguretat en l'execució de les obres de terra que hauran de realitzar-
se d'acord amb lo prescrit al present Plec. 
 
Ho seran de la mateixa manera els esgotaments ordinaris i que, a judici de l'Arquitecte 
Director, siguin indispensables per a l'execució dels treballs. 
 
2. En cas de que es donen despreses de terres, per a la cubicació solament es tindran 
en compte, i seran abonables, les dimensions d'excavació assenyalades als plànols. De 
tota manera, serà d'obligació estricta del Contractista la retirada de terres i la neteja del 
terreny afectat per la despresa, sense dret a cap abonament per aquests conceptes. 
 
3. Llevat de clàusules en contra, el Contractista no podrà disposar dels materials 
aprofitables que en el transcurs de les obres de moviment de terres poguessin aparèixer, 
ni utilitzar les graves o arenes que es trobessin sense prèvia autorització per escrit, de 
l'Arquitecte Director. 
 
4. El Contractista serà responsable dels danys que a les persones i canalitzacions 
existents a les propietats públiques o privades, puguin produir-se com a conseqüència 
de l'incompliment de lo anteriorment disposat, essent del seu compte la reparació de les 
mateixes o les indemnitzacions a que hi hagi lloc en el seu cas. 
 
5. Quan les terres extretes estiguin afectades, impregnades de substàncies capaces de 
desprendre les mateixes o amb gèrmens que puguin perjudicar l'estat sanitari, es 
procedirà a la desinfecció d'aquestes terres i de les parets de les excavacions 
corresponents mitjançant substàncies antisèptiques, havent-se d'emprar en el cas de 
terres pudentes, el sulfat de ferro en solució saturada i en els casos que sigui necessària 
la desinfecció, la beurada de calç o la cenclina saturada. 
 
Les terres tractades mitjançant els anteriors procediments, hauran de romandre 
exposades a l'aire durant un parell de dies com a mínim, abans de ser transportades a 
l'abocador. 
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Aquest transport es verificarà amb condicions tal que no puguin produir-se esqueixades 
de terres durant el trajecte. 
 
6. El Contractista serà en aquests casos, el responsable dels errors comesos al règim 
sanitari del treball, especialment en quant a l'obligació de facilitar robes de protecció als 
operaris i a la rentada obligatòria d'aquestes amb substàncies desinfectants. 
 
Materials específics 
 
Tots els productes de les excavacions susceptibles de consolidar-se per la compressió, 
seran admissibles per a la consolidació dels terraplens. 
 
La Direcció Facultativa determinarà en cada cas els productes que, tal com el fang, les  
arrels, etc., no siguin admissibles per a formar el terraplè. 
 
Als rebliments podran admetre's runes que no continguin residus de guix ni de matèries 
orgàniques. 
 
Buidats i desmunts 
 
El Contractista adoptarà a l'execució dels desmunts i buidats l'organització que cregui 
més convenient, verificant-la be per picat a pit, a tom o mitjançant màquines 
excavadores. En cas de que el sistema seguit fos a judici de l'Arquitecte Director, tan 
viciós que pogués comprometre la seguretat dels operaris o de l'obra, o bé impossibilitar 
l'acabament de la mateixa dins del termini marcat, podrà prescriure i ordenar la marxa i 
organització que s'haurà de seguir. 
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4. MEMORIA D'EXECUCIÓ 
 
4.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
 
Definició: 
 
Es defineix com a aclariment i esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i 
retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
Condicions: 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre 
el particular, inclouen els corresponents documents del projecte. 
 
Execució de les obres 
 
- Excavació del materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures 
existents d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les 
obre, qui designarà i marcarà els elements que hagi de conservar intactes. 
 
Per disminuir en el possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s'han d'aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. 
Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, el tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els 
treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres. 
 
En els rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques 
o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap 
dintre del ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat 
sota la superfície natural del terreny. 
 
També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després 
es tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament en llarg del 
tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de 
fusta serà superior a tres metres (3 m) si ho permet el tronc. 
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Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap hito-marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà fet malbé o desplaçat fins 
que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat 
el seu desplaçament. 
 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que 
assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
4.2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Definició: 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir 
les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les 
xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
 
Execució: 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca 
definida a l'article 322 del P.G.3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà 
autoritzar si es possible l'execució de sobreexcavacions per evitar les operacions 
d'entibació, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 
de rases s'abonarà per metres cúbics excavats d'acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada 
de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, 
la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, el transport de productes, 
extrets al lloc d'us, dipòsits o abocador, indemnitzacions a que hagi lloc i arranjament de 
les àrees afectades. 
 
Serà d'aplicació a l'excavació de rases i pous l'advertència sobre els preus de les 
excavacions esmentada a l'article "EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE 
TERRENY". 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència de 
que aquests s'hagin contemplat o no en el Projecte els treballs s'executaran, inclòs amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, contemplant-se l'excavació 
amb el calçat o penjat en bones condiciones de les canonades d'aigua, gas, 
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clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 
 
Rases per a ciments d'obres de fàbrica: 
 
Les excavacions per a ciments i emplaçament d'obra, s'executaran a les dimensions i 
perfilat que constin al projecte o que indiqui el Director Facultatiu. Quan sigui precís 
establir apuntalaments, aquest aniran a càrrec del Contractista. 
 
No es procedirà al rebliment de rases o excavacions sense previ reconeixement de les 
mateixes i autorització escrita del Director Facultatiu. A les obres importants, s'estendrà 
acta d'aquest reconeixement, que firmaran Director i Contractista. 
 
Si a la vista del terreny de ciment, resultés la necessitat de variar el sistema de 
cementació proposat, el Director Facultatiu formularà els projectes oportuns, atenent-se 
el Contractista a les instruccions que rebi d'aquell per a la prossecució de les obres. El 
perfilat de les excavacions per a l'emplaçament, s'executaran amb tota exactitud, 
admetent-se suplementar els excessos d'excavació, els quals hauran de ser amb 
formigó de dèbil dosificació de ciment. 
 
Rases per a tubs i pontons: 
 
Les rases per a l'emplaçament de tubs, tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos 
que figurin al projecte o indiqui el Director Facultatiu. El seu fons s'anivellarà per a que 
l'obra es recolzi en tota la seva longitud, havent-se de perfilar la seva rasant amb una 
capa d'arena. Les despreses que es produeixin no seran d'abonament. 
 
4.3 TERRAPLENS 
 
Definició: 
 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions 
o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3. 
 
Execució: 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Facultatiu 
encarregat en funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director que sols la concedirà quant amb l'equip proposat pel Contractista, 
obtingui la compactació requerida al menys al mateix grau que amb l'equip proposat pel 
Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de 
discontinuïtat evitables. A continuació, s'estendrà el material en tongades de gruix 
uniforme i suficientment reduït per que amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
característiques uniformes i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-
se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleixi les condicions exigides, i per tant sigui autoritzada la seva extensió pel 
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Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Terraplens i rebliments: 
 
1. Les superfícies de terreny que hagin de ser reblides, hauran de quedar prèviament 
netes d'arbres, mates, herbes i del fem o terra vegetal que pugui cobrir-les. 
 
2. Les terres emprades al terraplenament hauran de procedir d'altres desmunts o de 
terres naturals, no permetent-se en cap cas utilitzar les terres que, per la seva naturalesa  
i condicions, puguin produir prejudicis d'índole sanitària. 
 
3. Llevat d'autorització de l'Arquitecte Director, tampoc es permetrà l'emprament de 
runes procedents d'enderrocs i, en cas d'autoritzar-se, s'hauran d'extremar les 
precaucions al piconat, reg i distribució dels mateixos, per tal d'evitar en tot lo possible 
els prejudicis que, per manca de consistència i piconat, puguin ocasionar. 
 
4. Si s'haguessin d'executar terraplens d'arena amb revestiment o altres tipus especials 
de terraplens, el Contractista s'atendrà exactament als plànols que se li facilitin o, en cas 
del seu defecte, a les ordres de l'Arquitecte Director. 
 
5. Quan sigui necessària l'execució de terraplens amb costes molt pendents (angles 
amb el pla horitzontal major de 45 graus), s'efectuaran bancades de la manera que 
ordeni l'Arquitecte Director. 
 
6. Si fos necessari, podran prendre's terres de préstec per a l'execució dels terraplens, 
però en aquest cas serà indispensable la prèvia autorització de l'Arquitecte Director. 
 
Les rases de préstec quedaran com a mínim a una distància de quatre metres de la 
base del terraplè corresponent. 
 
7. De qualsevol infracció a lo disposat als anteriors articles, serà únic responsable el 
Contractista, amb obligació de retirar les terres indegudament utilitzades o dipositades, 
si l'Arquitecte Director ho cregués necessari. 
 
8. El terraplenat s'efectuarà per tongades, les quals no excediran mai del vint-i-cinc 
centímetres de gruix. Cada tongada s'haurà de piconar curosament i regar-se 
convenientment, sempre que el terraplè estigui limitat pel terreny natural. Si el 
terraplenat estès limitat per murs de contenció, l'emprament de regs no s'efectuarà 
sense prèvia ordre de l'Arquitecte Director. 
 
9. El terraplenat en que s'ordeni la colꞏlocació a mà de les pedres o siguin autoestables 
amb qualsevol talús, tindran la consideració de maçoneria (pedra plegada), als efectes 
de la seva mesura i abonament. 
 
10. Una vegada acabats els desmunts o terraplenats, es comprovaran i rectificaran les 
alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, executant-se l'allisada de 
talussos als desmunts i terraplens, la neteja i allisada de les cunetes i explanacions, a 
les de coronació de desmunts i al repeu dels talussos. 
 
Les allisades es faran sempre retallant i mai recreixent, per a lo qual s'haurà de donar 
per endavant a les explanacions, 
l'amplada i talussos que siguin necessaris. 
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Apuntalaments, esgotaments i aïllaments: 
 
1. Incumbeix al Contractista el desguàs de les rases o terrenys en que, per defecte de 
les pluges o filtracions, fos necessari procedir a l'esgotament, amb la finalitat d'executar 
les obres en bones condicions. 
 
2. Es obligació del Contractista executar els apuntalaments o apuntalaments amb 
travessers necessaris per assegurar el terreny i evitar accidents als obrers. 
 
Els apuntalaments es faran seguint escrupolosament les ordres de l'Arquitecte Director 
i atenent-se a lo disposat als articles següents. 
 
3. Els plans colꞏlocats horitzontalment s'hauran de mantenir en la seva posició mentre 
s'executa l'apuntalament mitjançant pilots especials espaiats dos metres com a màxim, 
i procurant-se la coincidència d'aquests pilots amb els extrems o unions dels plans. 
 
4. Si els plans es colꞏloquessin verticalment, s'agusaran les seves puntes per facilitar 
l'entrada al terreny i s'executaran per tota alçaria mitjançant estampidors. 
 
5. Si les terres fossin de tan poca consistència que poguessin produir-se fuites entre els 
plans, aquests es cavalcaran o es colꞏlocaran tapajunts. 
 
6. Si el terreny estès exposat a filtracions, es desmuntaran les seves parets verticals 
amb algun talús, colꞏlocant-se després entre el plafó i la terra, una capa d'argila piconada 
a la superfície per evitar la fuita de les terres. 
 
El material a utilitzar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas 
el preu del replè inclou la càrrega, compactació i transport. 
 
En cas de que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs 
s'obtinguin d'excavació en parcelꞏles del polígon. El Director de les obres podrà 
autoritzar a excavar a determinades parcelꞏles a fi d'obtenir materials de préstecs. 
L'esmentada excavació de préstecs en parcelꞏles, en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens considerats al P.G.3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 
331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran i abonaran com les unitat 
de terraplè. 
 
Terraplè sòls seleccionats préstecs ext. polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 
al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la 
unitat de terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 
permisos i llicències que siguin necessàries i abans de començar les excavacions haurà 
de sotmetre a la aprovació del Director de les obres les zones de préstecs a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
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Estintolaments 
 
Hauran de ser sempre objecte d'un projecte especial o de disposicions escrites de la 
Direcció Facultativa. 
El Contractista exigirà que les mateixes siguin signades per l'Arquitecte Director, i que 
als estintolaments s'expressi amb claredat i sens dubtes la qualitat dels materials i 
seccions resistents a emprar a l'obra. 
 
Moviment de materials 
 
En defecte d'ordre expressa de la Direcció Facultativa, el Contractista queda autoritzat 
per a l'organització del moviment de materials que cregui convenient, emprant els 
mitjans oportuns, a reserva sempre de les prescripcions sobre maquinària establertes a 
l'anterior Plec. 
 
En relació amb aquest capítol s'insisteix d'una manera especial en els següents extrems: 
 
1. Els proveïdors de màquines elevadores, que habitualment han de treballar a límit de 
forjats i sobre el buit, hauran d'estar units per cinturó de seguretat a un element capaç 
d'assegurar la seva possible caiguda. 
 
2. Els aparells elevadors estaran previstos de plataforma de recepció de materials, 
defensada per baranes sòlides. 
 
3. Els proveïdors de l'elevador, situats a la cota de càrrega, estaran sempre previstos 
de cascos protectors. 
 
Els passadors de material sobre patis o forjats en execució, seran d'amplada suficient, 
de secció necessària per a la càrrega que hagin de resistir i previstos sempre de baranes 
rígides i capaces de protegir al personal d'una eventual falsa maniobra. 
 
4.4 FORMIGONS 
 
Tots els formigons compliran la EHE, considerant com a definició de resistència 
característica la d'aquesta instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles 
vibrants. 
 
Es fabricarà sempre en formigonera, sent el període de batut superior a un minut i inferior 
al minut i mig de tal manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui 
uniforme en tota ella. 
 
A més de les prescripcions de la EHE es tindrà en compte les següents: 
 
La instalꞏlació de transport i posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una altura superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1.50 m), ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o la posta en obra del formigó, 
sense l'autorització del Facultatiu encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui 
perjudicar la resistència i qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonatge 
en temps fresc i calorós es seguiran les prescripcions de la EHE. 



52 
 

 
Mai no es colꞏlocarà un formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El previbrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el 
formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació 
de borses de pedres i coqueres. 
 
En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en 
l'EHE. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera 
que compleixin les prescripcions de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor 
possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà 
la junta amb sacs de gerga humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir 
la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb xarpellera 
mullada. Com a mínim durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes 
contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb arena o 
xarpellera que es mantindran constantment humides. 
 
La temperatura del aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus a la 
del formigó, per evitar producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules 
superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Facultatiu Director. 
 
Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contra fletxa per què, 
un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contra fletxa del 
1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat de les que el 
comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, tenint que justificar l'eficàcia 
d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. 
 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 
necessària per la colꞏlocació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per executar la unitat d'obra menys les armadures i la seva 
colꞏlocació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer colꞏlocat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i demés operacions 
necessàries a judici de la Direcció de les Obres per l'execució del formigonat es 
consideraran incloses en els preus dels formigons. 
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4.5 CONDICIONS GENERALS XARXA SANEJAMENT 
 
Generalitats 
 
L'objecte és establir les condicions d'execució de les xarxes de sanejament que s'hagin 
d'executar a les obres objecte del present estudi. 
 
Mà d'obra especialitzada: 
 
1. Serà exigible el seu emprament a l'obertura de pous i minat de clavegueres. 
 
2. A aquestes operacions s'exigirà igualment la utilització de tots els mitjans de seguretat 
previstos al reglament. D'una manera especial: 
 
a) La utilització de cascos protectors en tots els casos. 
b) La utilització de caretes anti-gas que prescrigui l'Arquitecte Director i sempre a les 
operacions d'entroncament o revisió o neteja de pous negres o de clavegueres antigues. 
 
Tubs: 
 
1. Seran exigibles les condicions estipulades al Plec General de Condicions (O.M. de  
22/8/1963 - B.O. de 13/9/63). 
 
2. En defecte o complement de l'anterior, hauran de complir les següents prescripcions: 
 
a) Tubs d'amiant-ciment. U.N.E. - 1.036 - 7.037 - 41.006. 
b) tubs de gres. U.N.E. - 7.052 - 41.009 - 41.010 - 41.013 - 41.044. 
c) Tubs de plàstic. U.N.E. - 83.044. 
d) Tubs de fosa. U.N.E. - 19.020. 
 
Peces especials: 
 
1. Claus i ventoses.- Aquestes peces es provaran amb una pressió igual o doble de la 
del treball normal. Els models d'aquests elements es sotmetran a l'aprovació del Director 
Facultatiu. A les claus de les comportes, l'ajustatge es farà sobre anells de bronze i la 
tanca haurà de ser absolutament hermètica. L'acabat de les peces serà perfecte. 
 
2. Sifons de descarrega automàtica. Els aparells sifònics es provaran per a les alçaries 
de descarrega previstes, lo qual s'haurà de verificar quan arribi a la mateixa d'una 
manera lenta, a raó d'un increment de mig centímetre d’alçària per minut. 
 
4.6 OBRES DE TERRA 
 
Faran referència a l'estipulat al plec anterior. 
 
Obertura de rases a l'interior de les poblacions: 
 
1. Es marcarà sobre el terreny la seva situació i límits, que no hauran d'excedir dels que 
han servit de base a la formació del projecte i que seran els que han de servir de base 
a l'abonament de l'arrencada i reposició del paviment. Els productes aprofitables 
d'aquest s'adossaran a les proximitats de les rases. 
 
2. Les terres procedents de les excavacions, es dipositaran a una distància mínima d'un 
metre de la vora de les rases i a un sol costat d'aquestes, i sense formar cordó continu, 
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deixant els passos necessaris per al trànsit general i per a l'entrada als habitatges 
contigus, tot lo qual es farà utilitzant passadors rígids sobre rases. 
 
3. Es prendran precaucions precises para evitar que les aigües inundin les rases 
obertes. 
 
4. Les excavacions s'apuntalaran quan el Director Facultatiu ho cregui necessari, així 
com també els edificis situats a les immediacions en condicions tals que facin témer 
alguna avaria, tot això a judici de l'esmentat Director Facultatiu. 
 
5. S'hauran de respectar quants serveis i servituds es descobreixin a l'obrir les rases, 
disposant dels estintolaments necessaris. 
 
Quan s'hagin d'executar obres de tals conceptes, ho ordenarà el Director Facultatiu. 
 
6. Els esgotaments que siguin necessaris es faran reunint les aigües a les xicres 
construïdes fora de la línia de claveguera, i quan aquests siguin de tal importància que 
requereixin l'emprament de maquinària, les despeses que s'originin seran de la 
propietat. 
 
7. Aconseguida la profunditat prevista i regularitzant el fons fins obtenir la rasant, 
s'efectuarà el reconeixement pel Director Facultatiu. Si aquest creu necessari augmentar 
la cota d'excavació per establir fonaments suplementaris no previstos, el Contractista no 
tindrà dret a un nou preu per a tal excavació, la qual s'executarà al mateix preu que 
l'anterior. 
 
8. La preparació del fons de les rases requerirà les operacions següents: rectificació del 
perfil longitudinal, retall de les parts sortints que s'acusin, tant en planta com en alçat, 
rebliment amb arena de les depressions i piconat general per preparar l'assentament de 
l'obra posterior. 
 
9. Durant el temps que romanguin obertes les rases, el Contractista establirà senyals de 
perill, especialment per la nit. 
 
10. Els estintolaments i apuntalaments no s'aixecaran sense ordre estricta del Director 
Facultatiu. 
 
11. Podrà denegar-se l'emprament de la totalitat o part dels materials procedents de la 
demolició del paviment per a la seva reposició. 
 
Morters i formigons: 
 
1. S'empraran els tipus de morters i formigons que figurin als quadres de preus, 
caracteritzats per la seva dosificació de ciment i el seu destí a l'obra. Les toleràncies 
d'aquestes dosificacions seran precisament les que figurin a la vigent Instrucció com a 
recomanables. 
 
2. Els morters i formigons es prepararan o be a mà sobre superfícies impermeables i 
llises, o bé a màquina, havent-se de tenir en compte lo prescrit a l'article 17 de la 
Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó. La consistència dels morters i 
formigons serà la que en cada cas determini el Director Facultatiu, acceptant-se una 
tolerància de quaranta milꞏlímetres a la lectura del decímetre. Les dosificacions d'àrids i 
aigua que figuren al projecte, podran ser modificades pel Director Facultatiu, a l'objecte 
d'obtenir la convenient resistència sense que per això hagi de variar el preu assignat a 
cada tipus de formigó. 



55 
 

4.7 CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERES 
 
Sobre la rasa acabada es procedirà a la colꞏlocació i construcció dels conductes del 
clavegueram, segons procedeixi. 
 
Canonades de ciment: 
 
1. Les peces motllurades amb unió d'encaix, es presentaran perfectament alineades, 
corregint qualsevol defecte del llit d'assentament fins obtenir que aquest sigui perfecte 
en tota la longitud de la peça. 
 
L'execució de la peça es farà impregnant en calent amb betum asfàltic les dues parts 
que han de quedar en contacte, i enrotllant filàstica embreada a l'endoll, en la quantitat 
necessària per obtenir un ajustatge perfecte. Aquestes operacions s'han de fer en sec. 
 
2. A les peces motllurades amb endoll i cordó s'executarà la junta recatant aquesta amb 
filàstica embreada i colꞏlocant després massilla asfàltica. Quan el terreny sigui ferm, pot 
executar-se aquesta junta amb goleró de morter, format per una part de ciment i dues 
d'arena fina. 
 
3. Quan s'hagi d'executar ciment, aquest es farà en dues etapes; una primera fins el 
nivell de la generatriu d'assentament, i la resta després d'executades les juntes. 
 
Rebliment de rases: 
 
El rebliment de terres posterior a l'execució de les clavegueres, es farà per capes de 
terra solta humida, ben piconat contra les parets de la rasa. Aquest rebliment es portarà 
fins a vint centímetres per damunt de l'obra. La resta fins completar el rebliment, es 
realitzarà amb terres procedents de l'excavació, piconat enèrgica i curosament. 
 
Formigons: 
 
A l'execució de fàbrica de formigons en massa o armat, el Contractista s'atendrà en un 
tot a lo disposat als articles 16 al 23 de la vigent Instrucció per al projecte d'execució 
d'obres de formigó i a les ordres concretes que per a la deguda aplicació d'aquests 
articles dicti el Director Facultatiu. 
 
Maons: 
 
1. Generalitats. Abans de la seva colꞏlocació a l'obra, els maons hauran d'ésser saturats 
d'humitat, encara que ben escorreguts de l’excés d'aigua per evitar la desrentada dels 
morters. L'assentament de maons als caixers de seccions rectangulars, s'efectuaran per 
filades horitzontals, no havent-se de correspondre en un mateix pla vertical les juntes de 
dues filades consecutives. A les seccions de diferents tipus a una altra classe d'obres, 
s'empraran els aparells que el Director fixi en cada cas. 
Els junt horitzontals no hauran d'excedir a cap punt de quinze milꞏlímetres, i les juntes 
no seran superiors a nou milꞏlímetres a cap part. Per colꞏlocar els maons una vegada 
netejades i humides les superfícies sobre les que han de descansar, es tirarà el morter 
en quantitat suficient per a que comprimint molt fort sobre el maó i pressionant, a més a 
més, els immediats, els gruixos de les juntes quedin com els assenyalats i el morter 
reflueixi per totes bandes. 
 
Les juntes dels paraments que s'hagin d'arrebossar o revocar, quedaran sense reblir-se 
del tot, per facilitar l'adherència de l’arrebossat que completarà el rebliment i produirà la 
impermeabilitat de la fàbrica de maó. 
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2. Voltes. Les voltes de maó, s'executaran sempre amb rosca de mig peu, arrebossant 
l'extradós de cadascuna abans d'executar la següent. 
 
Les voltes tabicades s'executaran amb el número de rosca que figuri al projecte o fixi el 
Director Facultatiu, deixant juntes entre dues capes que no excedeixin de deu 
milꞏlímetres com a màxim. 
 
La segona i successives capes s'assentaran a bany flotant de morter amb maó 
prèviament mullat, i evitant la coincidència de juntes. Les capes es construiran de 
manera simètrica a partir de les arrencades. 
 
Els cindris, si s'empren, estaran perfectament anivellats, i no es descindraran sense 
ordre expressa del Director Facultatiu. 
 
Rejuntats: 
 
El rejuntat, etc., es farà buidant primer les juntes a tres centímetres de profunditat, i 
reomplint-les amb el morter que s'adopti al projecte, deixant la junta sempre embotida i 
en cap cas sortint. 
 
Arrebossats: 
 
S'executaran sobre els maons de maçoneria, embevent prèviament l'aigua de la 
superfície de la fàbrica. 
 
Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquests estiguin encara frescos, 
rascant prèviament la superfície per obtenir bona adherència. Al mateix temps d'aplicar 
el morter a la superfície que s'arrebossi, aquesta es trobarà humida, però sense excés 
d'aigua que pogués desrentar els morters. 
 
L'arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter sobre la 
superfície a arrebossar, de manera que quedi adherit a ella, allisant-la després 
convenientment arremolinant, es a dir, pressionant amb força amb una pala de fusta. 
 
Els arrebossats es mantindran humits mitjançant regs molt freqüents durant el temps 
necessari, per a que no sigui de témer la formació d'escletxes per dessecació. 
 
S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot arrebossat que presenti 
escletxes o que pel soroll que produeixi al ser copejat, o per qualsevol altre indici, 
s'apreciés que era, al menys parcialment, després del parament de la fàbrica. 
 
D'altres fàbriques i treballs: 
 
En l'execució d'altres fàbriques per ales quals no existissin prescripcions consignades 
explícitament a aquest Plec, el Contractista s'atendrà a les instruccions que per escrit 
rebi del Director Facultatiu de les obres. 
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4.8 CANONADES FORMIGÓ 
 
Definició: 
 
Es defineixen com canonades formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó 
en massa o armat, que s'utilitzin per la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar 
dins cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per captació d'aigües 
subterrànies. 
 
També s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió. 
 
Materials: 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzen en la fabricació dels tubs, així com els materials  
utilitzats a la solera i en les juntes, compliran les condicions especificades en els 
corresponents articles del present Plec de Condicions. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran aproximadament 
tres dies. Estaran protegits del sol i de corrents d'aire i es mantindran el suficientment 
humits, si es que no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de 
baixar dels cinc graus centígrads durant el període de curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en la seva superfície. Les arestes 
dels extrems seran nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Les 
esmentades arestes s'arrodoniran en un radi de cinc milꞏlímetres (0.005 m). Un cop 
s'hagi pres el formigó no es procedirà al seu allisat amb lletada. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es 
desviarà de la recta en més d'un mig per cent (0.50%) de la longitud útil. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o 
durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb 
un martell petit. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una 
pressió de mitja (0.5) atmosfera, l'absorció d'aigua de la paret del tub no passa del valor 
indicat en la taula adjunta, encara que apareguessin en la superfície del tub taques 
d'humitat o gotes aïllades. Hom es regirà pel valor mig d'un assaig, el qual es pot passà 
lleugerament per algun que altre tub fins a vint per cent (20%). Al sotmetre a prova de 
trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió 
en Kg/m de longitud útil, indicats en la taula. 
 
Es rebutjaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencs en les pestanyes 
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el número dels assaigs precisos per la recepció dels tubs. 
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Execució de les obres: 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub. 
- Preparació de l'assentament. 
 
Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres 
elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho demani la Direcció, la canonada, un cop executada, es 
revestirà amb formigó tipus H-100, a fi de que pugui suportar càrregues o 
sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l'execució correcta dels tubs, juntes, colzes, etc. Si en 
el Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonament de 
la solera queda inclosa en aquesta operació de l'assentament. 
 
Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la 
colꞏlocació dels tubs, en sentit ascendent, curant la seva alineació perfecta i pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La colꞏlocació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, 
subjecció dolenta, etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura en els Plànols i prescripcions 
tècniques particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En 
qualsevol cas, seran completament estancades. Es rebran amb morter de ciment MH-
450, poder-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es 
rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant 
aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0.03 m). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d’estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu 
càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves seran a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses 
d'assaig. 
 
4.9 PERICONS I POUS DE REGISTRE 
 
Definició: 
 
Es defineix com pericons i pous de registre, les obres petites que completen el sistema 
de drenatge longitudinal o transversal o les conduccions de serveis. Seran de formigó, 
construïts "in situ" o prefabricats. 
 
Materials: 
 
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no 
armat, llevat indicació en contra en els Plànols o Prescripcions Tècniques particulars. 
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Condicions: 
 
L'excavació i posterior replè de les rases per l'emplaçament d'aquestes obres, 
s'executarà segons el que es prescriu en l'article del present plec. 
 
Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o colꞏlocar les peces prefabricades 
amb la situació i dimensions definides en els plànols o fixades per la Direcció. La unió 
de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, 
es colꞏlocaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents. 
 
4.10 EMBORNALS I BUNERES 
 
Definició: 
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el qual pla d'entrada és sensiblement vertical, 
per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o 
en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el qual pla d'entrada és sensiblement 
horitzontal, generalment protegit per una reixeta, que compleix una funció anàloga a la 
de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 
 
Materials: 
 
Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del 
Present Plec. 
 
Execució de les obres: 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les prescripcions tècniques 
particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
L'arqueta o pou de caiguda d'aigües es realitzarà d'acord amb el que s'especifica en 
l'Article "Arquetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà 
de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
4.11 XARXA CONNEXIÓ HORITZONTAL 
 
Definició: 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals, greixoses o 
sabonoses per conduir-les a la xarxa general de clavegueram. 
 
Execució: 
 
Definiran la manera d'executar els claveguerons de formigó vibro-premsat i pericons de 
gerro. 
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Claveguerons: 
 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada amb un ample de 
folgança de 20 cm a cada costat del clavegueró. Aquest tindrà el diàmetre i profunditat 
esmentada al plànol de la solera. Una vegada obertes les rases que allotjaran la 
conducció, s'instalꞏlarà sobre una solera de deu centímetres (10) de formigó H-20, amb 
el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. Els tubs aniran mitjançant anellat de 
rajola comuna de 28x14x1,5 amb morter M-40-B (1:1:7) i protecció de formigó de H-20.  
Pels llocs on aquest clavegueró travessi elements verticals, anirà protegit amb un reforç 
de formigó en massa H-20 de 25 cm. ans i després del parament vertical, complint tot 
seguit la NTE-ISS-47. Tota la rasa oberta es reomplirà a tongades de 20 amb terra 
exempta d'àrids majors de 80 mm. Als 50 cm superiors la terra tindrà una densitat seca 
del 100% de la obtinguda a l'assaig Próctor Normal, i del 95% a la resta. 
 
Pericons: 
 
Els pericons s'instalꞏlaran sobre una solera de deu centímetres (10) de formigó H-20 
amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. Les parets es realitzaran amb maó 
de gerro de 29x14x10, amb morter M-40-B (1:1:7), i s'acabarà arrebossada, 
arremolinada i lliscada interiorment. Els pericons de pas compliran explícitament 
aquestes característiques esmentades. Els pericons de peu de baixant, a més a més, 
tindran un colze de fibrociment reforçat amb formigó H-150. 
Els pericons sifònics tindran també un colze de fibrociment i la sortida del pericó estarà 
més alta que el cap del colze. 
Aquests pericons seran registrables mitjançant una tapa de formigó. Es preceptiu que 
els pericons sifònics estiguin a la part interior de la sortida del edifici i a fora es situï 
també un pericó de pas.. 
 
4.12 XARXA D'AIGUA POTABLE 
 
Generalitats 
 
L'objecte és establir les condicions d'execució de les xarxes de distribució d'aigua que 
hagin d'executar-se a les obres objecte del present estudi. 
 
Corresponen amb lleugeres variants d'adaptació, a les prescripcions dels Plecs 
Generals següents: 
 

a) Centre Experimental d'Arquitectura (Madrid, 1948). 
b) Normes U.N.E. 
c) Plec General de Condicions per a canonades de forniment d'aigües (O.M. 22 
d'agost de 1963). 
d) Instrucció per a estudi i redacció de projectes de forniment d'aigües a les 
poblacions (M.O.P.). 

 
Al plec anterior ja s'establien les condicions generals de la mà d'obra, així com dels 
materials, maquinària i mitjans auxiliars, d'ús indistint a les obres d'urbanisme. 
 
Els d'us específic per a xarxes de distribució d'aigües s'expressen a continuació. 
 
Mà d'obra especialitzada: 
 
1. Serà exigible el seu emprament a l'obertura de pous i minats. 
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2. A aquestes operacions s'exigirà igualment la utilització de tots els mitjans de seguretat 
previstos al reglament. D'una manera especial: 
 
a. La utilització de cascos protectors en tots els casos. 
b. La utilització de caretes antigas a les que prescrigui l'Arquitecte Director. 
 
Tubs: 
 
1. Seran exigibles les condicions estipulades al Plec General de Condicions (O.M. 22 
d'agost de 1.963 - B.O. 13 de setembre de 1965). 
 
2. En defecte o complement de l'anterior, hauran de complir les següents prescripcions: 
 
a. Tubs d'amiant-ciment. U.N.E. 1.036 - 7.037 - 41.006. 
b. Tubs de gres. U.N.E. 7.052 - 41.009 - 41.010 - 41.013 - 41.044. 
c. Tubs de plàstic. U.N.E. 53.044. 
d. Tubs de fosa. U.N.E. 19.020. 
 
Peces especials: 
 
1. Claus i ventoses. Aquestes peces es provaran amb una pressió igual o doble de la 
del treball normal. Els models d'aquests elements se sotmetran a l'aprovació del Director 
Facultatiu. A les claus de les comportes, l'ajustatge es farà sobre anells de bronze i la 
tanca haurà de ser absolutament hermètica. L'acabat de les peces serà perfecte. 
 
Transport i manipulació: 
 
Segons l'establert al Plec General. 
 
Obres de Terra 
 
Generalitats: 
 
Segons l'establert al Plec anterior. 
 
Prescripcions especials: 
 
En defecte i complement de l'estipulat al Plec General (22 d'agost de 1963), regirà 
l'establert al Plec ja esmentat (R.N.B. mod. A/008). 
 
Muntatge de la xarxa 
 
Replanteig: 
 
El contractista executarà el replanteig de cada rama de canonada amb arreglament al 
projecte o a les indicacions de l'Arquitecte Director, i aixecarà una planta i un perfil 
longitudinal del replanteig, lliurant-los a l'Arquitecte Director per a la seva confrontació i 
aprovació. Sense aquest requisit no es podran començar els treballs. 
 
Muntatge de tubs 
 
Segons l'establert al Plec General (22 d'Agost de 1963). 
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Juntes 
 
Segons l'establert a l'esmentat Plec. 
 
Proteccions i subjeccions 
 
Per a l'execució i descans de colzes, etc., regirà l'establert al Plec. 
 
Obra de fàbrica 
 
Segons l'establert al Plec. 
 
Rentada de canonades 
 
Segons l'establert al Plec. 
 
Proves 
 
Es realitzaran totes les proves de la canonada instalꞏlada d'acord amb l'estipulat al Plec. 
 
4.13 ABASTAMENT D'AIGÜES 
 
Definició: 
 
La que s'ajusti a allò especificat per a aquest apartat en la Memòria. 
 
Execució: 
 
Per a l'execució de les obres de l'abastament d'aigües es compliran en tot moment les 
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d'abastament d'aigua (Ministerio de Obras Públicas, 1974). Si al capítol 2 del present 
Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment, i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de 20 quilos per centímetre quadrat. 
 
En qualsevol cas el contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials 
necessaris d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la 
qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte en els càlculs de les ofertes 
econòmiques. El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com 
totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, colꞏlocació de canonades, material de protecció, execució de 
juntes, proves de la canonada instalꞏlada i demés operacions necessàries, es faran 
d'acord amb el que disposaran els articles 10 i 11 de l'esmentat Plec. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les 
solucions exposades en els plànols de detall. 
 
4.14 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 
 
Les obres objecte del present Projecte comprenen: 
 
- Subministrament, instalꞏlació i muntatge dels punts de llum. 
- Xarxa de distribució i quadres de comandament. 
- Quadres d'alimentació i connexió a la xarxa general. 
- Proves i posta a punt de la instalꞏlació. 
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- Obtenció del dictamen d'Indústria i Permisos necessaris per a la posta en funcionament 
de la instalꞏlació, així com totes les accions precises per a que la instalꞏlació d'enllumenat 
funcioni correctament, d'acord amb la bona pràctica. 
- Així mateix es considera inclosa l'obra civil complementària, senyalització, vigilància i 
neteja corresponents. 
- El Contractista deurà obtenir, al seu càrrec, tots els permisos municipals, provincials o 
de qualsevol mena que fossin precisos. 
- Al pressupost d'adjudicació es consideren inclosos els assajos i amidaments precisos 
per a garantir la idoneïtat dels materials emprats, segons l'estipulat al corresponent 
capítol d'aquest Plec. 
 
Normativa a complir 
 
Per a l'estudi d'aquestes instalꞏlacions s'ha tingut en compte el vigent REGLAMENT 
ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO / Decret 2413-1973 de 20 de setembre, B.O.E. 
n. 242 de data 9 d'octubre de 1973 i totes les INSTRUCCIONS COMPLEMENTARIES 
DEL REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A B.T. que afecten la redacció del Projecte. 
 
Connexió de servei 
 
- Definició 
 
Es nomena així la part de la instalꞏlació compresa entre la xarxa de distribució pública i 
la Caixa General de Protecció (C.G.P.). La connexió de servei marcada per la 
Companyia es troba de conformitat amb les Normatives del vigent Reglament de 
Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d’Energia del 12 de març 
de 1954. 
 
Característiques dels conductors 
 
En allò que es refereix a les seccions es tindrà en compte: 
 
La demanda màxima prevista MI BT 010, Tensió de subministrament, Densitat de 
corrent i caigudes de tensió que deurà estar en conformitat amb el Reglament de 
Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d’Energia i les noves 
disposicions de 24 d'octubre de 1981, B.O.E. n. 255. 
 
Caixa General de Protecció 
 
- Definició 
 
Són les que allotgen els elements de protecció de les línies repartidores corresponents 
a la instalꞏlació. Estarà formada per una caixa de resina polièster Protecció IP-439 s/. 
UNE 20.324. 
 
- Colꞏlocació 
 
Aquestes caixes s’instalꞏlaran en una posició pròxima a la xarxa general de protecció-
distribució i quedarà allunyada d'altres instalꞏlacions. La situació del seu emplaçament 
es detalla al plànol de planta. 
 
- Tipus 
 
Seran d'us dels establerts per l'empresa distribuïdora. Seran precintables i del grau de 
Protecció que correspongui. 
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- Línia repartidora 
 
Aquest apartat fa referència a la instalꞏlació MI BT 013 quan diu en el seu enunciat: 
"Instalꞏlacions d'enllaços. Línies repartidores". 
 
- Instalꞏlació 
 
La línia repartidora (L.R.) enllaça la caixa general de protecció (C.G.P.) amb el lloc 
d'ubicació del comptador. 
 
Els conductors seran de coure i amb una secció en funció de la potència de càlcul. 
Per al càlcul de seccions dels conductors es tindrà en compte que la màxima caiguda 
admissible en línies repartidores a comptadors individuals serà de 1% (E%). 
La caiguda de tensió s’entén des de la C.G.P. fins l'arrencada de la derivació individual 
(DI) considerant com a càrrega previsible la de "CALCUL". 
 
Derivació individual 
 
La derivació individual és el tram d'instalꞏlació que enllaça els comptadors amb els 
dispositius de comandament i protecció. 
 
Els conductors seran de coure i per al càlcul de la secció es tindrà en compte: 
 
a) La demanda de potència coneguda. 
b) La caiguda màxima de tensió admissible, que en el nostre cas aplicarem 0'5% per 
estar en forma individual. 
 
4.15 CONDICIONS TECNIQUES DE LES XARXES ELECTRIQUES GENERALITATS 
 
L'objecte d'establir les condicions generals d'índole tècnica que hauran de regir a 
l'execució de les xarxes elèctriques previstes al present estudi, corresponen amb 
lleugeres variants d'adaptació a les prescripcions i normes següents: 
 
a) Plecs Generals del Centre Experimental d'Arquitectura (Madrid 1948). 
b) Normes U.N.E. 
c) Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (20 de setembre de 1973). 
d) Normes addicionals (F.E.C.S.A., 1959). 
e) Seguretat abans que tot (F.E.C.S.A., 1961). 
 
Les condicions generals exigibles a la mà d'obra i les de qualitat i recepció dels 
materials, maquinària i mitjans auxiliars, han estat establertes anteriorment al Plec. 
Emparen d'una manera general a tots els productors que intervinguin o als materials, 
etc., que s'hagin de rebre i emprar-se a l'execució de les obres complementàries del ram 
de paleta del present estudi, especificant-se als apartats següents del present capítol, 
les condicions exigibles d'una manera especial per a la instalꞏlació de les xarxes 
elèctriques. 
 
Tots els materials i instalꞏlacions estaran normalment garantits en la seva qualitat i 
funcionament perfecte per un termini mínim d'un any, comptant a partir del dia de la 
recepció. 
 
Durant aquest termini de garantia, el constructor o instalꞏlador estarà obligat a 
reemplaçar tot aparell o part del mateix que s'hagi espatllat com a conseqüència de la 
mala qualitat del material emprat, d'una imperfecta fabricació o d'una defectuosa 
instalꞏlació d'aparells, xarxes o obres de que es tracti. Les proves necessàries per 
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comprovar els materials o instalꞏlacions es realitzaran sobre totes aquelles parts, peces 
i d'altres que jutgi oportú l'Arquitecte; les peces o materials que s'utilitzin al 
reconeixement, seran reposades pel Contractista sense dret a cap indemnització. 
 
La propietat estarà exempta de tota responsabilitat que pogués originar-se per 
reclamació d'un tercer per còpies de models o per usos indeguts de patents existents, 
utilitzades pel Contractista sense dret a això. 
 
Mà d'obra: 
 
a) Serà exigible a tot el personal que treballi a les instalꞏlacions i muntatge de les xarxes 
elèctriques, el coneixement previ i estricta pràctica de les normes i recomanacions 
establertes per la companyia de subministrament elèctric al seu opuscle, havent-ne 
d'existir un altre de consulta a un lloc visitable i accessible de la caseta de les obres. 
 
Materials i aparells: 
 
- Coure 
 
El coure emprat als conductors elèctrics serà el comercial, de qualitat i resistència 
mecànica uniforme, lliure de tot defecte mecànic, amb una proporció mínima del 99%. 
 
a) Característiques mecàniques. 
 
La càrrega de ruptura per tracció serà superior a 24 Kg/cm2; l'allargament no serà 
superior al 25% i en quant a l'elasticitat, podrà enrotllar un mínim de quatre vegades 
sobre el seu diàmetre sense donar mostres d’encletxar-se. 
 
b) Característiques elèctriques. 
 
La conductibilitat serà superior al patró internacional, la resistència de la qual és de 
1/580 hm. per metre de longitud i milꞏlímetre quadrat de secció a 20°C. En el cas de 
cable, es permetrà un augment del 2% sobre aquesta resistència de patró. 
En quant als conductors estanyats, s'admetrà per defecte de les estanyadures un 
augment de resistència no superior al 2%. 
 
Les proves a que pot estar sotmès el material són les normes, tant mecàniques i 
elèctriques com químiques. 
 
- Porcellanes 
 
La porcellana que s'utilitza per a aïllants serà de la millor qualitat, perfectament blanca i 
traslluïda als gruixos petits (0'5 mm). El gra de bescuit serà fi i junt, constituint un material 
homogeni i sonor, sense irregularitats a la seva massa i de gran duresa, doncs no serà 
ratllat per l'acer. 
 
L'esmalt dur que recobreixi la superfície de l'aïllador ha de posseir un coeficient de 
dilatació igual al de la porcellana. 
 
a) Proves. Seran per fractura i per atac amb àcid a l'esmalt, el qual únicament serà 
atacat pel fluorhídric (FH). També s'observarà la seva resistència als canvis bruscos de 
temperatura a l'aigua a 100° i 0°C, durant deu minuts a cada ambient i cinc vegades 
consecutives. 
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b) Rigidesa dielèctrica. Per a una tensió vint vegades normal durant trenta minuts. 
 
- Vidre 
 
Els aïlladors i d'altres elements en que entri el vidre, hauran de resistir proves anàlogues 
a la porcellana. 
 
- Cristall o plàstic 
 
El procés d'obtenció assegurarà un material homogeni sense cap inclusió que impedeixi 
la perfecta propagació de la llum. 
 
Els canvis de temperatura (de 60° a 20°C), no afectaran a les condicions de 
transparència i rendiment lluminós. 
 
- Cautxú 
 
La goma vultanitzada que es pot emprar com aïllant dels conductors, tindrà com a mínim 
un 40% del seu pes de goma verge, i la resina serà inferior al 15%. La quantitat total de 
sofre no serà superior a un 5% de la goma verge continguda. 
La resistència mecànica serà de 50 Kg/cm2. 
 
- Oli 
Els olis aïllats emprats als aparells elèctrics, transformadors i interruptors, seran de tipus 
mineral i hauran de comprendre les característiques següents: 
 

Densitat a 15°C     0'85 a 0'92 

Viscositat a 20°C      7'5° Engles (màxim) 

Viscositat a 50°C      2'5° Engles (màxim) 

Punt d'inflamació a got obert    180° C (com a mínim) 

Punt de congelació      5° C (sota zero màxim) 

Aigua        No en conté 

Àcids, àlcalis i sofre       No conté àcids lliures 

Neteja                                                 Sense residus al filtrar per    tamís de  0'3 

mm de malla. 

No es descomposarà ni deixarà  
dipòsit sobre superfícies gelades, 
escalfat a 100°C, durant deu hores. 

Cendres Inferiors       a 0'01% 

 
La rigidesa dielèctrica no permetrà que salti l'espurna entre dos esferes de 10 mm de 
diàmetre, submergides a ell i separades 2 mm, aplicant-les una tensió eficaç alterna de 
18 Kw. 
 
- Aïllants varis 
 
Els altres materials aïllants utilitzats, respondran a les exigències que s'indiquin. No 
exerciran acció corrosiva sobre els conductors de plom. Els productes aïllants de matèria 
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plàstica, hauran de mantenir les característiques assenyalades a les seves normes pels 
fabricants. 
 
- D'altres materials 
 
Tots les materials que no tinguin especificació a aquest plec de condicions, hauran de 
ser de primera qualitat i estaran sotmesos a les comprovacions i assaigs que es jutgi 
oportú. 
 
Conductors 
 
- Fils de coure 
 
Els fils de coure que formin el conductor pròpiament dit, seran perfectament cilíndrics, 
de superfície llisa sense irregularitats, presentant la deguda flexibilitat per facilitar les 
unions. 
 
Podran ser d'un sol conductor a partir de 16 mm2 de secció i de varis conductors a partir 
de 4 mm2. Les seccions seran circulars. 
 
- Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats, el material que formi aquest aïllant serà tal que, garantissin la 
persistència de l'aïllament en les condicions pròpies de funcionament de cada conductor 
sense que els agents atmosfèrics i humitat, modifiquin les seves bones qualitats. 
 
El conductor haurà de quedar perfectament centrat a l'aïllant per a que el gruix de la 
paret més prima d'aquest asseguri les millors condicions del seu normal funcionament. 
 
a) Elasticitat del conjunt. Els conductors podran enrotllar-se a un cilindri de diàmetre 
igual a tres vegades i mitja el del conductor mesurat sobre l'aïllament sense que 
apareixen fissures. 
 
b) Proves elèctriques. A continuació de la prova d'elasticitat i sobre el mateix fragment 
es verificarà la prova d'aïllament prèvia una immersió de 24 hores a l'aigua que no sobre 
passi els 20°C, sotmetent el conductor a un corrent altern de 2000 i 50 períodes, i la 
seva resistència per Km ha de ser com a mínim de 600 megaohms. 
 
- Conductors subterranis 
 
a) Condicions generals. Les condicions generals elèctriques i mecàniques seran les 
mateixes que les especificades per als anteriors tipus de conductors i la seva capa aïllant 
estarà constituïda per tires de paper o similars, formant un conjunt de gruix uniforme que 
s'impregnarà al buit a mescles aïllants a base de productes minerals o amb materials 
resinosos, amb exclusió dels olis vegetals i greixos animals. 
 
Als cables multipolars, els conductors s'aïllaran per separat, portant cada fase un 
recobriment de color diferent. 
 
Es cablejaran les fases evitant-se espais buits. 
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b) Aïllants. El gruix de l'aïllant serà com a mínim el següent: 
 

De 2'5 a 120 mm2 de secció ............... 1'75 mm 
De 120 a 400 mm2 de secció ............... 2'25 mm 
De 400 a 1000 mm2 de secció ............... 2'75 mm 

 
La coberta protectora de plom que portin els cables, serà sense costura i reunirà les 
condicions específiques per als recobriments de plom. 
Els cables portaran sobre el plom, dues cintes de paper o similar en espirals 
superposades i una capa de jute o similar, amb quitrà i bany de calç a l'exterior. 
 
c) Proves 
 
1. De tensió. Durant 30 minuts s'aplicarà una tensió: 
 

Fins a 20 Kw .......................3V (mínim de 2 Kv) 
Més de 20 Kw .......................V + 40.000 V 
Entre els conductors dos a dos. 
Entre els conductors i la coberta. 

 
2. De perforació. La tensió de perforació mínima és de: 
 

5.000 V per a tensió de servei fins a 500 V. 
7.000 V per a tensió de servei fins a 1.000 V. 

 
3. Material d'unió i derivacions. Tot el material emprat a les unions i derivacions de 
conductors aeris tindrà la suficient secció de contacte i resistència mecànica sense que 
aquests contactes constitueixin punts dèbils a la línia, ni augment de resistència 
elèctrica. 
 
Als conductor subterranis, el material d'unió, derivació i connexió de servei presentarà 
una gran solidesa, impedint pels mitjans adequats, les entrades d'humitat als cables, 
sense constituir punts dèbils de la canalització ni augment de resistència elèctrica per la 
intervenció de les unions. 
 
Els suports per a aïlladors a les línies aèries, oferiran la resistència mecànica deguda 
per al material emprat per a subjecció de manera que en cap moment ofereixi perill de 
ruptura o despresa. 
 
Les grapes metàlꞏliques de subjecció del cable a la paret oferiran idèntiques garanties 
que els aïlladors. 
 
Els models de caixes d'unió, derivació, connexions de servei, aïlladors, suports, etc., 
seran els que fixi o accepti en cada cas l'Arquitecte Director. 
 
Unitats d'ilꞏluminació 
 
a) Materials. Els materials que s'emprin per a la construcció de les unitats d'ilꞏluminació, 
seran aquells que indiqui l'Arquitecte Director. Tots els materials que s'utilitzin 
s'ajustaran a les normes que s'assenyalen a l'apartat anterior d'aquest Plec de 
Condicions. 
 
b) Construcció i protecció. Totes les parts metàlꞏliques seran protegides degudament 
contra l'oxidació. El proveïdor o Contractista presentarà una mostra de la protecció 
utilitzada per obtenir la prèvia conformitat per a l'emprament de la mateixa. 
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- Llanternons, armadures i fanals 
 
Seran del model fixat al projecte i seguiran les mateixes condicions que per als braços 
murals s'assenyalen. 
 
El contractista presentarà: 

- Dibuix del conjunt de l'aparell a l'escala adequada. 
- Dibuixos de tots els detalls constructius i d'instalꞏlació de l'aparell. 
- Corbes fotomètriques i de distribució de la llum. 
- Models. 
 

Es podrà exigir la presentació d'un aparell completament acabat per a sobre ell, indicar 
les modificacions oportunes i efectuar les comprovacions de fluix i distribució del mateix. 
 
Aparells de maniobra, seguretat i mesura 
 
Es consideraran aparells d'aquesta classe els interruptors, claus, disjuntors, relens, 
conductors, ploms, comptadors i d'altres aparells d'emprament normal a aquestes 
instalꞏlacions. 
 
Els interruptors elèctrics de tipus manual tindran els contactes amplis i ferms. La seva 
ruptura serà brusca, independent del moviment de la palanca corresponent i l'apagat de 
l'arc, no oferirà perill per a l'operador de ganivetes i mordasses, així com les normes 
seran suficients per a la intensitat marcada de règim. 
 
Els interruptors de tipus automàtic, a més a més de reunir les condicions anteriors de 
contacte, seccions, ruptures d'arc i seguretat general, tindran un funcionament exacte. 
 
En quant a les màquines i mitjans auxiliars, segons l'establert al Plec. 
 
Xarxes 
 
- Canalitzacions subterrànies 
 
1. Estesa. L'estesa del cable s'executarà amb molta cura, evitant formacions de coques 
i torçades, així com esgarrapades o fregaments que puguin ser perjudicials. Quan les 
condicions ho permetin es farà baixar el cable directament de les bobines a la rasa. 
 
Si haguessin obstacles que fessin necessari l'arrossegament del cable per l'interior de 
la rasa, es colꞏlocarà corró a ella. 
 
S'adoptaran totes les precaucions necessàries per evitar el desplaçament de l'armadura. 
 
2. Unions. L'execució de les fases serà sòlida i l'estanyat de les mateixes garantirà un 
contacte perfecte. 
 
No s'admetran més unions als cables que els corresponents a cada focus o grup de 
focus segons s'assenyali als plànols d'instalꞏlació i solament s'admetran als punts que 
corresponguin al canvi de bobines. 
 
- Connexions de servei i derivacions. 
 
Tant les efectuades des de cables subterranis com des de la canalització per façana, 
seran realitzades amb cables i materials que en cada got es fixin per l'Arquitecte 
Director. 
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El pas de conductors per orifici o trepant, es protegirà amb porcellana, cautxú o 
qualsevol altre aïllant que eviti avaries produïdes per fregament o desgast. 
 
Cada connexió de servei estarà proveïda d'una caixa de connexió de servei estanca i 
amb plom de fàcil reposició. 
 
- Precaucions vàries 
 
1. Unions als focus. Els conductors aïllats que constitueixen la unió amb cada focus, 
presentaran les mateixes condicions de seguretat que la resta de les instalꞏlacions 
havent de portar cada focus un plom, bé a una caixa independent per a cada focus, bé 
a una caixa general que pugui ser la connexió de servei abans esmentada. Aquests 
conductors, al seu pas pels aparells, no patiran cap deteriorament, aixafament, etc., i la 
seva unió amb aquests serà de secció o solidesa suficient. 
 
2. Estanyat. A les peces estanyades, l'estany requerirà les condicions òptimes. 
L'estanyadura serà uniforme sense defectes. 
 
L'estany no soltarà per xoc ni a l'enrotllar-se el fil al voltant d'ell mateix. 
 
3. Pintura. El color serà estable sense que els agents atmosfèrics l'afectin sensiblement. 
Abans d'aplicar la pintura sobre els elements metàlꞏlics s'aplicaran una o varies capes 
de mini. 
 
4. Repàs i neteja. Una vegada efectuada la instalꞏlació i muntatge de les xarxes, 
canalitzacions, aparells, etc., es procedirà pel Contractista a practicar una repassada i 
neteja de tots els elements que el formen per a deixar-les en les millors condicions. 
 
4.16 INSTALꞏLACIONS ELECTRICITAT 
 
Definició 
 
Es definiran les condicions elèctriques dels edificis comprovant-se la Normativa Tècnica 
referent a les instalꞏlacions elèctriques de protecció de l'edificació, segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret del 20 de setembre B.O.E. 9 d'octubre del 1973, 
així com les Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió B.O.E. n. 3120 de 27 de desembre de 1973. 
 
Execució. Es tindrà molt en compte l'acompliment de tres importants apartats de la 
instalꞏlació: 

a) Connexió de serveis. 
b) Instalꞏlacions interiors. 
c) Posta a terra. 

 
Connexió de servei: 
 
- Escomesa 
 
Es denomina escomesa exterior a la part de la instalꞏlació compresa entre la via pública, 
fins la Caixa General de Protecció (C.G.P.). 
 
La xarxa de distribució aèria es caracteritzarà per realitzar-se amb cable trenat "RZ". La 
naturalesa i el tipus dels conductors vindran fixats per l'empresa subministradora. D'altra 
banda, es tindran en compte les seccions segons la demanda màxima prevista a MI BT 
010. Respecte a la tensió, la densitat màxima de corrent i les caigudes de tensió, seran 
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conformes al Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat del subministrament 
d'energia i amb les noves disposicions del 24 d'octubre de B.O.E. n. 225. En general, es 
referirà a la norma MI BT 011 en allò referent a "Instalꞏlacions d'enllaç, esquemes i 
escomeses". 
 
- C.G.P. 
 
Les Caixes Generals de Protecció són les que contenen els elements de protecció de 
les Línies Repartidores (LR). 
Estaran formades per caixes de resina polièster de doble aïllament, segons Protecció 
IP-43 DIN, IP 437 UNE. 
 
Hi anirà especificat: 

a) Nom del fabricant. 
b) Marca d'homologació UNESA:1403. 
c) Esquema normalitzat CP o EU 8. 
d) Base de tallacircuits. 
e) Norma UNE 21095. 

 
Es colꞏlocaran a una zona propera a la xarxa general de protecció i distribució, restant 
però allunyada d'altres instalꞏlacions. 
 
En general, pel que fa a aquest apartat, es tindrà en compte la norma MI BT 012. 
 
- Línia repartidora 
 
La Línia Repartidora és aquella part de la instalꞏlació que va des de la Caixa General de 
Protecció fins la Centralització de Comptadors. Fineix a la unitat de connectors, on es 
realitzen les connexions dels ploms de seguretat. 
 
Els conductors seran de coure. Per a determinar la secció, cal tenir en compte la previsió 
de la Potència màxima amb una caiguda de tensió extrema de l'1 per 100. 
 
En general, aquest apartat es regirà per la norma MI BT 013. 
 
-Comptadors 
 
És aquell conjunt destinat a la mesura del consum dels usuaris. 
 
S'hi colꞏlocaran ploms de seguretat, independentment de les proteccions corresponents 
a la instalꞏlació rebedora, determinades a la Instrucció MI BT 016. dits fusibles es 
disposaran en mòduls precintats de doble aïllament. 
 
Els locals on es situïn els comptadors seguiran la Recomanació UNESA 1302: 
 

- La distància entre els comptadors i la paret oposada serà d'1,10 m, mínim. 
- La construcció serà amb materials no inflamables. 
- La ventilació serà suficient i no hi haurà humitat. 
- Es disposarà de buneres de desguàs quan la cota del local sigui inferior a la 
dels adjacent. 
- La paret dels comptadors no tindrà cap mena de vibracions. 

 
Pel general, aquest apartat es regirà segons la norma MI BT 015. 
 
- Derivacions 
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Les Derivacions Individuals són aquelles línies constituïdes per un conductor de fase 
neutra i un de protecció que enllaçaran la Centralització de Comptadors amb el 
corresponent quadre general, on flueixen amb neutralitat fins l'esquema de planta. 
 
Els conductors seran de coure i per a determinar la secció cal tenir en compte la previsió 
de Potència, amb una caiguda de tensió del 0'5%. 
 
Generalment, aquest apartat es regirà per la norma MI BT 017. 
 
Instalꞏlacions interiors 
 
- D.P.C.P. 
 
Generalitats. Els Dispositius Privats de Comandaments i Protecció són el conjunt 
d'aparells situats a l'origen de la instalꞏlació interior, tenint la finalitat de la protecció, 
seguretat i maniobra. Consten: 

- ICPM, interruptor general automàtic de tipus omnipolar, essent calibrat en 
funció de la potència contractada. 
- ID, interruptor diferencial. 
- PIA, petits interruptors automàtics. 
- Un connector de terra per a verificar l'aïllament. 

 
Fixació de les tapes. Tot el quadre distribució disposarà de dos compartiments: un 
contindrà l'ICPM exclusivament, format per quatre rosques precintables de cap cilíndric 
i espiral M4 UNE 17703 amb 15 mm de llargària; l'altre inclourà l'ID i els PIA. 
 
És forçós i necessari que la caixa tingui gravat ben visiblement: 

a) Nom del fabricant. 
b) La frase: "Interruptor control potència". 
c) La marca d'homologació UNESA. 

 
Tant la fixació de l'ICPM, com de l'ID i els PIA al fons de la caixa, s'executaran mitjançant 
una guia DIN 46277/3, sense que sobresurti cap part metàlꞏlica a l'exterior. 
 
 
 
 
- Interruptor de Control de Potència Magnetotèrmic 
 
L'interruptor de Control de Potència Magnetotèrmic serà de tipus omnipolar permetent 
l'accionament manual; a més estarà dotat de dispositius de protecció contra les 
sobrecàrregues i els tallacircuits (MI BT 016 11). La Recomanació UNESA 6101A 
determina les característiques mínimes d'aquests dispositius. 
 
- Interruptors diferencials 
 
Els Interruptors Diferencials són uns dispositius que provoquen l'obertura automàtica de 
la instalꞏlació quan la suma vectorial que creua els pols adquireix un valor predeterminat. 
 
Generalment, com que no sempre és fàcil obtenir la resistència de posada a terra, 
s'utilitzen interruptors de mitjana i alta sensibilitat (300 i 30 mA). 
 
 
 



73 
 

Els interruptors diferencials tindran les següents característiques: 
 

a) Construcció segons UNE 0664.CEE.Publ.27. 
b) N. pols: 2 i 4; freqüència 0 a 60 Hz. 
c) Temps d'obertura, 0'03 sg. 
d) Marge de resposta de 0'5 a 1 I (Fn). 
e) Capacitat de desconnexió U (N) 1500 A. 

 
- P.I.A. 
 
Els Petits Interruptors Automàtics estan dotats de dispositius de protecció contra les 
sobrecàrregues i tallacircuits, essent llur finalitat la protecció de cada circuit interior de 
la instalꞏlació. 
 
- Instalꞏlació 
 
Els conductors utilitzats a les instalꞏlacions interiors seran sempre de coure i estaran 
aïllats per a una tensió nominal mínima de 750 volts, els conductors rígids, i 440 volts 
els flexibles. 
 
- Seccions 
 
Es tindrà en compte que als conductors d'una instalꞏlació interior se'ls permetrà una 
pujada de tensió màxima d'1,5%, des de l'origen de la instalꞏlació interior fins el punt de 
la instalꞏlació més desfavorable. 
 
Els conductors seran fàcilment reconeguts pels colors distintius, segons els conductors 
elèctrics a instalꞏlacions rebedores de B.T. 
 
Els conductors de protecció seran també de coure i presentaran el mateix aïllament que 
els conductors actius. 
 
- Tubs 
 
Els tubs protectors dels conductors emprats són generalment de dos tipus: 
 

- Per a instalꞏlacions vistes s'utilitzaran els tubs rígids, podent-se doblegar en 
calent; seran de P.V.C. o de Polietilè. El grau de protecció mecànic serà de 7. 
- Per a les instalꞏlacions encastades s'utilitzaran tubs flexibles, podent-se 
doblegar amb la mà; seran de P.V.C. El grau de protecció mecànica serà de 5. 
Es tindrà molta cura amb els radis mínims de curvatura, en funció del diàmetre. 

 
- Traçat 
 
Es farà per la part superior de la paret a 50 cm del sostre com a màxim, per a esteses 
horitzontals, i a 20 cm de les portes o finestres, per a esteses verticals. El recobriment 
dels tubs protectors serà almenys d'1 cm del lliscat. 
Cada derivació tindrà una caixa d'acoblament i derivació, essent de P.V.C. amb un grau 
de protecció mecànica 7. Els acoblaments es realitzaran amb mitjans adequats, sigui 
acoblaments de regle, sigui acoblaments amb connectors aïllats a torsió. 
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- Interruptors 
 
Seran unipolars o bipolars. Els primers s'utilitzaran per a l'accionament dels punts 
d'ilꞏluminació, mentre que els segons seran usats per a l'accionament d'aparells. Aniran 
situats entre 1'10 i 1'30 m del terra, així com entre 15 i 20 cm del cap dels envans. 
 
- Connexions 
 
Es tindrà en compte que cada connexió de corrent haurà de suportar una intensitat 
mínima de 10 A i admetre almenys una clavilla d'espiga de 4 mm. 
 
Regirà per a la posada a terra la norma UNE 20315/79, notant la instalꞏlació de 
connexions: 
 
- Base II 10/16 a 250 V. Aquestes connexions podran suportar una intensitat de 16 A., 
en corrent altern, i de 10 A per a corrent continu. Han d'admetre àdhuc clavilles d'espiga 
de 4'8 mm i assegurar un bon contacte amb clavilles d'espiga de 4 mm. 
 
- Connexió a 25 A 
 
Es disposarà d'aquestes connexions i es regiran per l'I.E.B.-33. 
 
S'instalꞏlaran entre 20 i 30 cm del terra o si fos el cas que anessin incorporades al sòcol. 
Tanmateix els conductors, tindran una llargària de 10 cm a cada connexió de corrent 
que facilitarà, donat el cas, la substitució de l'element sense tenir que canviar els 
conductors. 
 
- Seguretat 
 
Es considerarà com a volum de protecció aquell espai immediat a una zona humida de 
dimensions: 1 m d'ample per 2'25 m d'alçada on no s'instalꞏlaran interruptors però 
podran colꞏlocar-s'hi connexions de corrent i punts fixes d'enllumenat, no metàlꞏlics, 
classe II. 
 
Si es disposa d'interruptor interior a una zona humida, aquest no serà mai metàlꞏlic. 
 
Totes les parts metàlꞏliques d'aquests espais, àdhuc els aparells sanitaris, aniran 
connectades a la xarxa equipotencial de posada a terra. 
 
 
Posta a terra 
 
- Definició 
 
Hom entén per posta a terra d'un edifici tot lligam metàlꞏlic directe i sense cap mena de 
fusible ni protecció, de secció suficient entre determinats elements o parts de la 
instalꞏlació i un elèctrode o grups d'elèctrodes soterrats amb la finalitat de procurar que 
al conjunt de les instalꞏlacions, edifici i zona del terreny adjacent, no hi hagi diferències 
perilloses de potencial i, al mateix temps, de permetre el pas a terra del corrent mancant 
o de la descarrega d'origen atmosfèric. 
 
Es donarà un distanciament entre la xarxa general de posada a terra del complex de les 
instalꞏlacions existents a l'edifici i la posada a terra del sistema protector contra les 
descarregues d'origen atmosfèric. 
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- Resistència 
 
L'empresa instalꞏladora quedarà obligada a mesurar la resistència a terra. Es 
determinarà la resistivitat del terra en Ohm.m. mitjançant el procediment volta perimètric 
o amb mesurador de posada a terra.  
 
El valor de la resistència a terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar peu a 
tensions de contacte superiors a: 
 

- A local o ubicació conductor, 24 V. 
- Qualsevol altre cas, 50 V. 

 
Un cop efectuat el mesurament de la resistivitat del terra per part de l'empresa 
instalꞏladora, i segons les condicions d'execució, es comprovaran les dimensions de la 
posada a terra. 
 
- Elèctrodes 
 
Els elèctrodes poden ser naturals o artificials, entenent per elèctrodes artificials aquells 
establerts amb l'única finalitat d'obtenir una perfecta posada a terra i per naturals, les 
masses metàlꞏliques que puguin existir soterrades. Solament s'utilitzaran els artificials, 
podent també fer ús dels naturals únicament quan es doni el cas de la posada a terra 
d'algun element solt de la instalꞏlació. 
 
- Constitució 
 
Els elèctrodes artificials seran de materials inalterables per la humitat i l'acció química 
del terreny. La secció d'un elèctrode no deu ser inferior a 1/4 de la secció del conductor 
que constitueix la línia principal del terra. 
 
- Plaques 
 
Les plaques soterradores aniran colꞏlocades al terra verticalment i llur separació serà de 
3 m. Llur superfície útil serà sempre superior a 0'5 m2. Seran: 
 

- Coure, espessor mínim de 2 mm. 
- Ferro galvanitzat, espessor mínim 2'5 mm. 

 
- Piques 
 
Les piques es disposaran al terreny verticalment i llur llargària serà de 2 m com a mínim. 
Si en calen dues, s’arrengleren paralꞏlelament i a una distància igual a llur llargària; quan 
hi hagi un major nombre de piques, es colꞏlocaran a una distància superior que llur 
llargària. Seran barres de coure o acer de 14 mm mínim, i en el cas de barres d'acer, es 
recobriran amb una capa de coure. 
 
- Conductors 
 
Els conductors soterrats horitzontalment seran en cable de coure nu de 35 mm2 de 
secció mínima. 
 
- Instalꞏlació 
 
Els elèctrodes definits a la part anterior deuran ser soterrats a una fondària que 
impossibiliti qualsevol alteració a causa de les labors de la terra o de les gelades, 
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comptant amb una bona protecció mecànica. Així doncs, s'instalꞏlaran a una fondària 
superior a 50 cm com a mínim. 
 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric, sigui amb les parts 
metàlꞏliques i masses, sigui amb els elèctrodes. Es realitzaran mitjançant cargols, 
elements de compressió, reblons o soldadures d'alt punt de fusió. 
 
Queda prohibida la interrupció dels circuits de posta a terra. 
 
Donat el cas que existeixi un centre de transformació, es verificarà que la instalꞏlació 
d'utilització, així com els conductors de protecció associats a aquestes masses o als 
relés de protecció, no estan units a la posada a terra de les masses d'un centre de 
transformació. 
 
Finalment, la connexió entre els conductors de la línia principal de terra i els elèctrodes 
de terra es realitzarà mitjançant un pericó de connexió, segons especificacions de la 
NTE, IEP-1973 a la instrucció IEP-6. 
 
 
4.17CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'ENLLUMENAT 
 
GENERALITATS 
 
L'objecte d'aquest plec de condicions és establir les especificacions que han de complir 
les instalꞏlacions elèctriques a Baixa Tensió, descrites al present estudi o projecte. 
 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les condicions establertes al 
present plec i subjectes a les prescripcions que estableixen els Reglaments Oficials 
vigents: 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió promulgat per Decret del 20 de 
setembre de 1973 (B.O.E. 9/10/1973). 
- Ordres de: "Els Serveis Territorials d'Indústria". 
- Ordres i normes municipals sobre l'emprat del subsòl i vol de la via pública. 
- Normes particulars de la companyia subministradora. 
- Normes U.N.E., N.T.E. espanyoles i les D.I.N. ó U.V.E. en tot el no especificat 
en aquells. 
- A més a més, totes les restants disposicions vigents que siguin de compliment 
obligatòria d'acord amb la legislació elèctrica. 

 
ASSAIG DELS MATERIALS 
 
L'industrial adjudicatari efectuarà la instalꞏlació segons les prescripcions de l'apartat 
anterior. Es considerarà complit aquest apartat quan els serveis d'inspecció de "Els 
Serveis Territorials d'Indústria", de la Companyia Subministradora i de l'Ajuntament, 
donin la seva conformitat a l'execució de la mateixa, i una vegada complimentats els 
tràmits necessaris, autoritzin la connexió a la xarxa pública. 
 
Qualsevol objecció en l'acceptació dels materials o aspectes de la instalꞏlació pels 
diversos organismes competents, serà corregida per l'industrial adjudicatari al seu 
càrrec, no considerant-se acabada l'obra fins que no estigui reparat el defecte i acceptat 
totalment per l'organisme corresponent. 
 
Tots els materials emprats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran d'ésser 
de primera qualitat. 
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Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instalꞏlació, l'adjudicatari o 
contractista presentarà el tècnic encarregat els catàlegs, certificats de garantia, mostres, 
etc., dels materials que vagin a emprar-se a l'obra 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
Direcció d'Obra. 
 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, poden ésser refusats per la 
Direcció d'Obra inclús després de colꞏlocats, si no complissin les condicions exigides en 
aquest plec de condicions, havent de ser canviats per l'Adjudicatari per altres que les 
compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin acoblats o colꞏlocats, haurà de 
retirar-los el Contractista immediatament en la seva totalitat. De no complir-se aquesta 
condició, la Direcció d'Obra podrà manar retirar-los de la manera que cregui oportuna i 
per compte del Contractista. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i us, refusant-se 
els que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Quan el Director d'Obra cregui oportú podrà encarregat i ordenar la anàlisis, assaig o 
comprovació dels materials, elements o instalꞏlacions, be sigui a la fàbrica d'origen, 
laboratoris oficials, etc., o be a la mateixa obra, segons cregui més convenients, encara 
que no estiguin indicats en aquest plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves es faran al laboratori que la Direcció d'obra 
designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i comprovació seran per 
compte de l'Adjudicatari. 
 
L'Adjudicatari tindrà en tot moment un tècnic capacitat encarregat al front de l'obra 
mentre es realitzin els treballs, el qual rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni 
el Director. 
 
També hi seran sempre a l'obra, el nombre i classe d'operaris que siguin necessaris pel 
volum i natura de les feines que s'hagin de realitzar. Aquests operaris seran de 
reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
 
Quan la Direcció d'Obra ho cregui convenient, podrà tenir a l'obra un vigilant, dependent 
directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista per a que pugui 
complir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos l'industrial adjudicatari abonarà totes les despeses que això origini. 
 
El muntatge dels elements i realització de les obres, es faran amb subjecció al present 
projecte, normes i disposicions oficials que li siguin d'aplicació i a les ordres que doni el 
Director de l'obra. 
 
El Director d'obra interpretarà el projecte i donarà les ordres per el desenvolupament, 
marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre 
que no alterin profundament el projecte o la mena de treballs i materials consignats al 
mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap modificació sense l'autorització escrita del 
Director. 
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Si alguna part de l'obra o classe de materials no quedes prou especificada, presentés 
dubtes o alguna contradicció als documents del present projecte, o pogués suggerir-se 
alguna solució més avantatjosa en la marxa de les obres, el Contractista ho posarà 
immediatament en coneixement de la Direcció d'Obra per escrit, abstenint-se d'instalꞏlar 
els materials o d'executar l'obra en qüestió, fins rebre l'aclariment o resolució de la 
Direcció d'Obra que ho farà igualment per escrit. 
 
No seran considerades com millores ni modificacions del Projecte mes que aquelles que 
hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d'Obra i convingut preu 
abans de procedir a la seva execució. 
 
La contracta comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, ma d'obra, mitjans 
auxiliars i tots els treballs, elements i operacions necessàries per a la ràpida execució 
de les obres, muntatges i instalꞏlacions que són objecte del present projecte, fins deixar-
les completament acabades en perfecte estat de realització, funcionament, utilització i 
aspecte. 
 
Si en el transcurs de les obres, l'execució no fos adient o el material presentat no reunís 
les condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
 
En aquest cas es fixarà un termini per determinar les unitats la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini es comencin nous treballs. 
No s'abonaran els replecs de material que s'haguessin efectuat. 
 
4.18 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
Fonamentacions i suports 
 
El formigó en massa per emprar a les fonamentacions haurà de complir en tots els 
aspectes, la norma vigent sobre aquest. La resistència característica serà de 100 
Kg/cm2. 
 
Les dimensions de les fonamentacions, pericons, rases o encreuaments, seran les 
expressades als plànols del present projecte. Els materials per emprar, maons, panots, 
aglomerats hidràulics, etc., compliran les prescripcions del Plec de Condicions del 
M.O.P.U. per a obres públiques. 
 
Els pericons de registre portaran marc i tapa de fosa de ferro, amb la inscripció 
"Enllumenat Públic". 
 
Llumeneres, làmpades i equips d'encesa 
 
Seran de fabricant reconegut i que ofereixin una garantia mínima de recanvis de totes 
les peces durant un any. 
 
Les llumeneres tipus DQ o similar han estat dissenyades per l'enllumenat de parcs, 
zones ajardinades, urbanitzacions, places, passejos. Quan per les característiques de 
la instalꞏlació o pels nivells d'ilꞏluminació previstos es desitja emprar làmpades de baixa 
potencia, amb el criteri de màxim aprofitament de l'energia utilitzada i un millor 
repartiment de la llum en totes direccions. 
 
Això s'aconsegueix en base a les qualitats constructives que es descriuen a continuació 
i entre les que hi ha que descartar: 
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* La utilització d'una armadura integral d'alumini fos injectat a pressió que 
incorpora l'equip auxiliar d'encesa. 
* Difusor tipus globus fixat sobre l'armadura d'alumini de la base construït en 
polietilè (material extraordinàriament resistent als cops denominat antivandàlic). 

 
Les principals característiques constructives estaran formades pels elements que 
s'indiquen a continuació: 
 
- Carcassa 
 
De fosa d'alumini construïda d'una sola peça i suport per l'equip auxiliar i el component 
òptic difusor. Al seu interior es situa una presa de terra i una brida per retenció del cable 
d'alimentació. 
 
- Sistema de tancament 
 
Mitjançant molles i cargols d'acer inoxidable de fàcil accionament. 
 
- Junta d'estanqueïtat 
 
De cautxú microcelꞏlular de porus oberts amb additius antioxidants inalterables a les 
radiacions ultraviolades, resistent a una temperatura de treball de 95° molt superior a la 
real de funcionament i que actua de filtre en la respiració de la llumenera. 
 
- Tapa portaequips 
 
Aquestes llumeneres incorporen l'equip auxiliar d'encesa de la làmpada juxtaposat a la 
làmpada quedant així centralitzats els elements susceptibles de manteniment. 
 
- Acoblament 
 
Es pot acoblar a tub de 60 o 75 x 40 mm de diàmetre. 
 
- Portalàmpades 
 
De porcellana reforçada amb sistema de retenció de la làmpada. 
 
 
- Grau de protecció 
 
Grau de protecció del sistema òptic IP-549 classe 2 segons les prescripcions de la 
norma UNE 20.324-78. 
 
- Ballast 
 
Acoblament sobre suport interior fixat a la base d'alumini. Del nucli a l'aire impregnat al 
buit amb resines de polimerització irreversibles i acabat amb vernís anticriptogàmic i 
regleta de connexió de poliamida amb càrrega de fibra de vidre. 
 
- Làmpades 
 
Les llumeneres exteriors esfèriques s'usen amb làmpades de vapor de mercuri de 150 
W. 
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Les làmpades halògenes color corregit, tenen la superfície interior del bulb coberta d'una 
capa fluorescent de vanadat d'itri, s'obté un to de llum blanca (temperatura de color 
4350°K) i una acceptable discriminació dels colors (DIN 5035, nivell 3, 40<Ra<69). 
 

Potencia nominal     150 W 
Dimensions      90x226 
Flux lluminós      13000 lum. 
Virolla       E 40 
Eficàcia      54 lm/w 
Voltatge      130 V 
Intensitat      2'15 A 
Condensador      18 

 
El contractista adjudicatari aportarà un certificat del fabricant de llumeneres referent als 
següents punts: 
 

 Les llumeneres d'aquella partida, identificades per un nombre control 
indeleble, han estat sotmeses a un procés de control de qualitat 
degudament documentat. 

 
 Les corbes fotomètriques corresponen a les obtingudes al Laboratori 

Oficial. 
 

 El grau d'estanqueïtat del compartiment òptic és com a mínim IP-55. 
 

 El fabricant posarà a disposició del Director d'Obra el seu laboratori per 
poder verificar l'anteriorment esmentat i realitzar els contraassaigs que 
consideri adients. 

 
Les llumeneres a instalꞏlar i les seves parts constituents, assoliran els nivells de 
prestacions que s'indiquen a continuació: 
 

 Les corbes fotomètriques de la llumenera s'ajustaran a les utilitzades al 
projecte. En cap cas el rendiment sobre la calçada pot ser inferior al 
projectat. 

 
 El contractista aportarà corbes d'un centre oficial on s'acrediti 

l'anteriorment esmentat. 
 

 El compartiment òptic tindrà un grau d'estanqueïtat mínim IP-55 segons 
exigències de la norma U.N.E. 20.324-78. S'acreditarà mitjançant el 
corresponent Certificat Oficial. 

 
 Considerant una temperatura ambient de 25°C, les temperatures 

màximes als diferents punts de la llumenera no hauran de superar els 
següents valors: 
- Superfície exterior del portalàmpades:   160°C 
- Virolla de la làmpada:    195°C 
- Reactància (punt més calent exterior):   125°C 
- Condensador(punt més calent exterior):     75°C 
- Arrencador (punt més calent exterior):    75°C 
- Cubeta de tancament de metacrilat 
(punt més calent superfície interior):     90°C 
- Cubeta de tancament de policarbonat 
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(punt més calent superfície interior):   130°C 
- Cubeta de tancament de vidre 
(punt més calent superfície interior):   140°C 
- Junta de tancament:       80°C 
- Regleta de connexions:       80°C 

 
S'haurà de poder acreditar mitjançant el corresponent Certificat Oficial. 
 
- Tots els elements de la llumenera que hagin de manipular-se (tancaments, cargols de 
fixació al suport, etc.), seran resistents a la corrosió. 
Es verificarà mitjançant un assaig en cambra de boira salina amb una concentració del 
5% de clorur sòdic i a una temperatura entre 40 i 5°C durant 100 hores. A la fi de la 
prova, les peces assajades no hauran de presentar símptomes de deteriorament. 
 
- Les llumeneres seran de classe i s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat 
oficial. 
 
- La resistència mecànica de la cubeta de tancament haurà de ser capaç de suportar 
una energia de xoc de 6 J. 
 
- L'armadura haurà de complir amb el grau 7 de protecció contra els danys mecànics 
segons U.N.E. 20.324-78. 
 
- S'utilitzaran làmpades de fabricant reconegut com de primera categoria i s'haurà de 
facilitar informació sobre les característiques principals que s'indiquen a continuació: 
 
La vida mitjana de les làmpades a utilitzar s'ajustarà a la corba de mortalitat facilitada 
pel fabricant i que s'acompanyarà a l'oferta o proposta. 
 
La pèrdua de flux lluminós no sobrepassarà els valors de la corba donada pel fabricant 
i s'acompanyarà a l'oferta o proposta. 
 
Els equips d'encesa a utilitzar hauran de complir les normes CEI 262 i concretament les 
següents prescripcions: 
 

- Les reactàncies hauran de portar de manera clara i inesborrable les següents 
indicacions: marca, tipus, tensió nominal, freqüència i intensitat, potència 
nominal de la làmpada i l'esquema de connexions (en especial quan les 
reactàncies siguin per al tipus d'enllumenat reduït per al mètode de control de 
flux encès). 
- Han de preveure's dispositius de fixació sòlids. 
. Els borns han de permetre la connexió de cables de les següents seccions: 
- Per a potències de làmpades iguals o inferiors a 125 W: 2'5 mm2. 
- Per a potències de làmpades superiors a 125 W: 2'5 a 4 mm2. 

 
Els borns no han de quedar solts en afluixar el cargol de connexió. Els borns han d'estar 
construïts de manera que, després d'estrènyer el cargol, el cable quedi fermament 
subjecte. La connexió s'ha de poder fer sense preparacions especials (soldadures, etc.). 
 
La resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica entre el debanat i nucli, i entre el debanat 
i coberta, serà com a mínim de dos megaohms. Hauran de suportar una tensió de prova 
de 2000 V durant un minut. 
 
S'acreditarà mitjançant l'assaig realitzat per la mostra entre la partida subministradora. 
 



82 
 

Els condensadors, per corregir el factor de potència cos.phi, hauran de complir les 
següents especificacions: 
 

- Marca, tipus, tensió nominal, freqüència, capacitat i temperatura de 
funcionament. 
- Haurà d'anar proveït del seu dispositiu de fixació sòlid. Entre els borns es 
connectarà una resistència de descarrega quan la capacitat del condensador 
superi 0'5 nF. 
- El condensador estarà preparat per treballar amb temperatures de 85°C i serà 
totalment estanc. 

 
Quant a les característiques elèctriques, el condensador haurà de resistir 1'5 cops la 
tensió nominal durant 2 segons entre capes metàlꞏliques. L'aïllament entre un qualsevol 
dels borns i la coberta exterior serà, com a mínim de dos megaohms i haurà de resistir 
durant un minut una tensió de prova de 2000 V. 
 
El condensador haurà de resistir 1'1 cops la tensió nominal de manera permanent. La 
seva capacitat estarà compresa entre el 90% i el 110% de la nominal. 
 
- Conductors i conductes 
 
Cada conductor, format per un o varis fils de coure, aïllats amb PVC sota coberta 
exterior, també de PVC, serà de les següents característiques: 
 

- Tensió nominal de servei 1.000 V. 
- Tensió de prova 7.000 V entre conductors aïllats durant 16 minuts. 
- Compliment de les especificacions de la Norma UNE 21.029 denominació VV 
0'6/1 KV. 

 
El coure emprat als conductors elèctrics serà coure comercial pur, de qualitat i 
resistència mecànica uniforme, lliure de tot defecte mecànic i amb una proporció mínima 
del 99% de coure electrolític, conforme a l'especificitat a la norma UNE 21.011. 
 
La càrrega de trencament per tracció no serà inferior a 24 Kg/mm2 i l'allargament haurà 
de ser inferior al 25% de la seva longitud abans de trencar-se, efectuant-se la prova 
sobre mostra de 25 cm de longitud. 
 
El coure no serà agre per la qual cosa, disposat en forma de conductor, podrà cargolar-
se més de quatre vegades sobre el seu diàmetre, sense que mostri cap esquerda. 
 
La conductibilitat no serà inferior al 98% del patró internacional, la resistència òhmica 
del qual és de 1/58 ohms per metre de longitud i milꞏlímetre quadrat de secció a la 
temperatura de 20°. 
 
Els conductors cablejats tindran un increment de la resistència òhmica no superior al 2% 
de la del conductor senzill. 
 
Els assaigs de les característiques mecàniques i elèctriques es faran d'acord amb el que 
s'especifica a la norma UNE 21.011. 
 
L'aspecte exterior i la fractura revelaran una constitució i colꞏlocació homogènia, no 
presentant-se deformacions o irregularitats. 
 
L'existència d'heterogeneïtats es podrà comprovar mitjançant examen microscòpic 
sobre mostra polida i atacada. 
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L'anàlisi químic demostrarà una concentració mínima del 99% de coure. 
 
El trencament per tracció serà ocasionat com a mínim a 24 Kg/mm2 no trobant-se la 
secció trencada a menys de 20 mm de qualsevol mordassa de subjecció sobre mostres 
de 25 cm de longitud. 
La resistència elèctrica es determinarà sobre els fils que constitueixen el cable, 
acomplint-se en tot cas els límits assenyalats. 
 
En el cas dels aïllants constituïts per materials plàstics a base de policlorur de vinil o 
fórmules anàlogues, es comprovarà la seva resistència entre 50 i 60°C, sense que 
s'observin deterioracions. Els conductors aïllats amb matèries plàstiques tindran la 
superfície exempta de defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un aspecte 
d'uniformitat de la capa externa. El gruix de la capa aïllant colꞏlocada al conductor serà 
uniforme i concèntrica. Permetran una temperatura màxima permanent del conductor de 
70°C, sense que hagi penetració gradual del conductor al folro del plàstic, estant muntat 
el cable en posició horitzontal. La norma de qualitat del cable serà la UNE 21.011. 
 
El Contractista informarà per escrit el Tècnic Encarregat de l'obra del nom del fabricant 
i dels conductors, i li enviarà unes mostres d'aquests. 
 
Si el fabricant no reuneix la suficient garantia a judici del Tècnic encarregat, abans 
d'instalꞏlar el cable comprovarà les característiques d'aquests a un Laboratori Oficial. 
Les proves es reduiran al compliment de les condicions anteriorment expressades. 
 
No s'admetran cables que presentin desperfectes superficials o que no vagin a les 
bobines d'origen. 
 
Els empalmaments es realitzaran sempre que sigui possible a la part baixa dels bàculs 
o de les columnes. 
 
En la connexió dels punts de llums a la xarxa d'enllumenat públic, el cable subterrani 
d'alimentació anirà seguint cadascun dels bàculs del circuit. 
 
La connexió es realitzarà mitjançant una regleta dins el bàcul a l'alçada de la porta de 
registre, on s'hi colꞏlocarà un tallacircuit fusible. De la referida regleta arrancarà el 
conductor d'alimentació a l'equip d'encesa i a la làmpada, la unió de la qual amb el 
portalàmpades tindrà gran solidesa i seguretat. 
 
Les caixes de derivació existents a l'interior dels pericons de registre seran adequades 
per a una tensió de servei de 1000 V i estaran formades per: 
 
* Cos de fosa, gris, amb nervis de reforç i visos de bronze. Les regletes seran amb borns 
connectors a pressió. 
* Juntes emmotllades de neoprè. La fixació de la tapa s'aconseguirà mitjançant traus 
polits que permetin treure-la amb facilitat, després de llarg temps de servei. 
* Entrades per broquetes de compressió per a cables amb aïllament de plàstic. 
* Proveïdes de terminal adient per al fil neutre. 
* Les parts en tensió hauran d'aïllar-se amb cinta especial del tipus P.V.C. 
 
Els conductes seran de P.V.C. de diàmetre diferents per permetre el pas dels conductors 
elèctrics. El grau de protecció serà IP-676 segons la norma UNE 20.324. 
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- Material elèctric del quadre de maniobra 
 
A més a més de les normes particulars de la Companyia Subministradora a 
complimentar als aparells de: 
 
* Caixa d'escomesa 
* Comptadors d'activa i reactiva 
* Interruptor automàtic de control de potència tots els aparells hauran de ser 
subministrats per firmes de reconeguda solvència al mercat nacional. 
* Estaran fabricats per treballar amb tensions de servei no inferiors a 1000 Volts. 
* Als disjuntors automàtics, després de funcionar durant una hora amb la seva intensitat, 
l'elevació de temperatura sobre la d'ambient de les peces conductores i contactes no 
podrà excedir de 65°C. Així mateix, en tres interrupcions successives, amb tres minuts 
d'interval, d'un corrent amb la intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió 
igual a la nominal, no s'observaran arcs prolongats, deteriorament als contactes, ni 
avaries als elements constitutius del disjuntor. 
* Els ploms resistiran durant una hora, una intensitat igual a 1'3 vegades la del seu valor 
nominal, per a seccions de conductor de 10 mm2 en endavant, i 1'2 vegades la del seu 
valor nominal per a seccions de conductor de 10 mm2. 
Hauran de fondre's en menys de mitja hora amb una intensitat igual a 1'6 vegades la del 
seu valor nominal per a seccions de conductor de 10 mm2 (article 15 del reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió). 
* Les dimensions de les peces de contacte i conductores d'un interruptor seran suficients 
per a que la temperatura no pugui excedir de 65°C a cap d'elles, després de funcionar 
una hora amb la seva intensitat nominal. La construcció ha d'ésser tal que permeti 
realitzar un mínim de maniobres d'obertura i tancament de l'ordre de 10000 amb la seva 
càrrega nominal a la tensió de treball, sense que produeixi desgast excessiu o avaria 
als mateixos (article 18 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió). 
* El Contractista presentarà al tècnic encarregat, un esquema unipolar del quadre 
d'enllumenat, ressaltant els elements més importants, rellotge, cèlꞏlula fotoelèctrica, 
commutadors, inversors, contactors, ploms, etc., acompanyant catàlegs d'aquests 
aparells. 
* En cas de que les marques ofertes pel contractista no reunissin, a judici del Tècnic 
Encarregat, suficient garantia, aquest escolliria el material dins de les tres o quatre 
marques que, en cada cas i segons el seu judici, oferissin major garantia, i tot i així, 
podrà exigir quantes proves oficials i certificats es necessitin per comprovar amb tota 
exactitud que el material és idoni per al treball a que es destina. 
* Tots els assaigs que estimi oportuns el Tècnic Encarregat, es realitzaran a un laboratori 
oficial. 
 
 
- Columnes: acabats 
 
* Seran de xapa d'acer i de la forma i dimensions que apareixen als plànols. 
* El pes total de les columnes serà l'especificat als plànols. 
* Les columnes s'hauran d'entregar, tant interiorment com exteriorment, amb un 
tractament galvanitzat en calent i pintades amb dues mans del color que fixi la Direcció 
Facultativa. Aquestes dues mans s'hauran de lliurar "in situ" un cop instalꞏlades. 
* A la base, o senzillament al fust, s'hi disposarà una porta de registre que doni accés a 
una cavitat, essent ambdues de suficients dimensions per permetre el pas i allotjament 
dels accessoris de les làmpades. Les frontisses de les portes de registre i els panys, 
tindran suficient solidesa i permetran tancar perfectament sense un esforç excessiu. 
Sobre la porta hi haurà una visera que protegeixi l'entrada de l'aigua de la pluja. 
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* Tant les superfícies exteriors com les interiors, seran perfectament llises i homogènies, 
sense presentar irregularitats o defectes que indiquin una mala qualitat dels materials, 
imperfeccions a l'execució o ofereixin un mal aspecte exterior. 
 
Les arestes seran de traçat regular. 
 
* Les columnes resistiran, sense deformació, una tracció de 100 Kg de pes aplicada en 
sentit horitzontal sobre el seu extrem superior. 
 
El tractament serà mitjançant galvanitzat en calent, efectuat per la immersió d'objectes 
de ferro i acer en un bany de zinc fos, prèvia eliminació total d'òxids, pellofes, greix i 
qualsevol altre tipus d'impuresa i brutícia, a fi i efecte que el zinc fos entri en contacte 
íntim amb la superfície base del ferro acer. 
 
El zenc emprat ha d'ésser d'una riquesa superior al 99'5% de Zn., amb un contingut de 
ferro inferior al 0'04% , en plom al 0'0% i exempt de cadmi. 
 
La capa de zenc ha d'ésser llisa i contínua. No ha de contenir glòbuls, acumulacions, 
taques negres ni zones sense galvanitzar. 
 
La capa de zenc ha d'ésser adherent, com a conseqüència de la seva alꞏleació amb el 
ferro o acer base, i no una simple superposició del metall protector. 
 
El gruix de la capa de zinc ha d'ésser molt regular i no inferior a 0'08 mm a la seva part 
més prima. Per tant, el pes del revestiment no ha d'ésser inferior a 500 g/m2 i com a 
terme mitjà, oscilꞏlarà al voltant de 600 g/m2. 
 
La comprovació de l'aspecte es farà visualment i per tacte. 
 
La comprovació de l'adherència es farà mitjançant la percussió amb un martell d'acer de 
212 g amb cantons arrodonits, després del recorregut d'un angle de 90° des de la posició 
vertical fins la percussió sobre la peça de prova, colꞏlocada al pla horitzontal. El radi de 
giro al voltant del pivot, serà de 300 mm. 
 
La prova consistirà en dos o més cops, formant impactes separats com a mínim de 6 
mm i amb un eix comú. Cap part de l'impacte estarà a distància inferior a 12 mm de la 
vora de l'objecte. La capa de zenc no ha de saltar ni alçar-se a l'espai comprés entre els 
impactes, sense prendre's però, en consideració cap esquerda de menys d'1'5 mm de 
longitud. 
 
Les pintures seran totes de primera qualitat. 
 
Tindran la fluïdesa necessària per aplicar-se amb facilitat a la superfície, però amb la 
suficient coherència per a que no es separin els seus components i es puguin formar 
capes de gruix uniforme bastant gruixudes. No s'estendrà cap mà de pintura sense que 
estigui seca l'anterior, i haurà de transcórrer entre cada mà de pintura el temps precís 
segons el tipus, per a que la següent s'apliqui en les degudes condicions. 
Cadascuna d'elles cobrirà la precedent i seran d'un gruix uniforme, sense presentar 
butllofes, desigualtats ni aglomeracions de color. En cada pas, la Direcció de l'Obra 
assenyalarà la classe i color de la pintura, així com les mans o capes que s'hauran de 
donar. 
 
La pintura serà de color estable sense que els aguts atmosfèrics afectin sensiblement 
sobre la mateixa. 
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Abans de procedir-se a la pintura dels materials, serà indispensable haver-los netejat. 
 
Abans del seu ús, es portaran a terme assaigs de comprovació de les característiques 
de les pintures, indicant els resultats aconseguits a: 
 

- Gruix total assolit pel sistema pintat. 
- Resistència a l'envelliment accelerat (300 hores d'exposició). 
- Resistència en cambra de boira salina (300 hores d'exposició). 
- Esquerdat de la pelꞏlícula de pintura. 
- Formació de butllofes. 
- Pèrdues de color. 
- Adherència. 

 
A la vista dels quals la Direcció d'obra acceptarà o refusarà la pintura. 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ 
 
Rases, pericons i estesa de conductors 
 
Les rases es replantejaran amb tota cuita, d'acord amb les alineacions assenyalades als 
plànols. les alineacions seran completament rectes i les rasants uniformes. Les 
profunditats seran les establertes, no podent ésser menors en cap cas, ni tampoc molt 
més grans. 
 
Els paraments verticals estaran ben retallats i el fons ben anivellat, quedant 
perfectament netes. 
 
Les terres d'excavació es dipositaran al llarg de la rasa a un acotat de la mateixa i les 
sobreres, després del rebliment, es retiraran quan sigui possible. 
 
Una vegada efectuades les obertures de rases i colꞏlocat el tub, seran inspeccionades 
pel Director de l'Obra. 
 
Sota cap concepte es procedirà al rebliment si no existeix ordre expressada de 
l'Arquitecte Director. 
 
Les rases es farciran amb els productes de l'excavació per capes de 20 cm, maçonant-
les enèrgicament. En cas de no ser adequats els productes de l'excavació, aquesta es 
portarà a terme amb terres subministrades pel Contractista. 
 
S'executaran segons el bon art de construir, procurant a més de la seva solidesa, que 
tota la part exterior de l'obra presenti un bon aspecte i estigui ben acabada, així com les 
parts interiors que siguin visibles. 
 
El diàmetre dels tubs serà el necessari segons el nombre de conductors i la seva secció. 
 
Els tubs encastats poden ésser d'acer, fibrociment plàstic o qualsevol altre material 
adequat per allotjar conductors elèctrics, i amb resistència mecànica en cada cas. 
 
La rasa o l'arrabassament pel seu encastament es practicarà amb tota cura sense 
destruir més que la part estrictament necessària de la zona, ni perjudicant la resta del 
revestiment o acabat. 
 
Una vegada colꞏlocat el tub, s'omplirà de nou l'arrabassament o rasa amb terres, morter 
de ciment pòrtland 1:4 i es tornarà a donar l'acabat i aspecte primitius. 
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El traçat de l'arrabassada serà el més curt possible, preferentment lineal i de manera 
que els conductors puguin passar amb tota facilitat per l'interior del tub. 
 
Quan s'hagi d'emprar tub metàlꞏlic no encastat, es subjectarà convenientment i a més a 
més de galvanitzat, haurà de portar una mà de pintura de mini i altres dues a l'oli o 
esmalt per exteriors, del color que assenyali el Director de l'Obra. 
 
Aquestes dues darreres capes es donaran després de colꞏlocar-se el tub en la seva 
posició definitiva. 
 
Instalꞏlació de bàculs i columnes 
 
Les columnes s'instalꞏlaran ben verticals i al lloc exacte que indiquin els plànols 
corresponents, perfectament alineats i a la mateixa alçada. 
 
Quan s'instalꞏlin a una voravia i no es faci cap altra indicació diferent, la columna estarà 
situada a seixanta centímetres de l'aresta exterior de la vorada. 
 
La placa de subjecció de la base, nervis de reforç, perns, femelles, etc. quedaran 
completament encastats al paviment de la voravia, de manera que no hi hagi cap 
element sobresortint que pugui produir molèsties als transeünts. 
 
L'escletxa de la part inferior de la porta de connexions quedarà com a mínim vint 
centímetres per sobre del paviment definitiu de la voravia. 
 
El buit destinat a la caixa de connexions i accessoris de la base quedarà completament 
estanc, de manera que no pugui entrar aigua o humitat al seu interior a través del 
basament. 
 
Totes les connexions es realitzaran al seu interior a través de plaques de borns fàcilment 
accessibles, prohibint-se qualsevol empalmament protegit amb cinta aïllant. 
 
La derivació que alimenta la làmpada del fanal, tindrà a la seva arrancada un joc de 
tallacircuits fusibles, tipus empunyadura, petaca o cartutx, del calibre necessari i per a 
la potència de la làmpada. 
 
Tots els elements i accessoris continguts a l'interior de la caixa d'empalmaments seran 
fàcilment accessibles. 
 
Els conductors de l'interior del fanal seran de la mateixa classe i tensió de servei que la 
línia general. 
 
La fonamentació estarà bàsicament constituïda per un bloc de formigó de les dimensions 
necessàries segons el terreny i característiques del fanal, de manera que quedi 
assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. 
 
El formigó serà de 300 Kg de ciment Pòrtland per metre cúbic. A l'interior de la 
fonamentació es deixarà el pas mitjançant tubs necessaris de dimensions suficients per 
a l'entrada i sortida de les línies. 
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Muntatge d'elements de potencial 
 
Durant l'execució de les obres es disposaran a totes aquelles parts que puguin ésser 
motiu d'accidents, tanques i senyals lluminosos, en quantitat i intensitat suficients com 
per preveure el perill, tant de dia com de nit. 
 
Circuit de connexió a terra: canalitzacions elèctriques 
 
La presa de terra dels fanals es farà mitjançant cable conductor de coure nu de 35 mm2 
de secció connectat a cada fanal, i anirà enterrat dins la rasa de la xarxa d'Enllumenat 
fora del tub de canalització. Es connectarà cada fanal a terra directament, sense ploms 
ni cap protecció, mitjançant el cable de coure a l'7 abans esmentat. Els contactes es 
protegiran de tal manera que l'acció del temps per defecte electroquímic no pugui 
destruir les connexions efectuades. 
 
El contacte entre l'7 i el terreny depèn de la constitució del terreny, de la seva naturalesa, 
del grau d'humitat i de la temperatura. S'estudiarà el terreny i es condicionarà per afavorir 
el contacte, fins aconseguir que la mesura de la resistència de la connexió no excedeixi 
de 20 ohms. 
En cas d'excedir, se separarà l' del fanal, allargant la longitud del cable de coure enterrat. 
 
Els cables s'estendran descargolant-se de les bovines d'origen sense forçar-los. 
arrossegar-los ni corbar-los, evitant de forma especial el formar colzes sobtats. 
 
El colꞏlocaran sobre un jaç de sorra o es passaran per l'interior dels tubs colꞏlocats a tal 
efecte, no allotjant mai, més d'una línia per tub. 
 
En el cas d'instalꞏlar vàries línies per a una mateixa rasa, la separació entre elles serà 
de 20 cm com a mínim. 
 
No s'entendran cables durant les gelades ni quan estiguin els cables massa freds. En 
tot cas hauran de romandre abans, duran un mínim de dotze hores, a una temperatura 
de 20°C abans de la seva colꞏlocació i sense deixar-los a la intempèrie més temps que 
el precís per a la seva instalꞏlació. 
 
Els cables no es cargolaran amb un diàmetre més petit que el de la capa inferior de la 
bovina d'origen, ni es corbaran amb un radi inferior a deu vegades el diàmetre exterior 
del cable. 
 
En cap cas les unions i derivacions estaran sotmeses a tracció. 
 
Un cop colꞏlocats els cables, s'efectuaran les proves d'aïllament i connexament. Les 
instalꞏlacions elèctriques, a més a més de complir amb la reglamentació oficial vigent, 
s'ajustaran a les normes i usos particulars de l'Ajuntament de la localitat i de la 
Companyia Subministradora d'electricitat. 
 
Aparells d'ilꞏluminació 
 
Un cop colꞏlocats els aparells, es procedirà a l'enfocat i colꞏlocació definitiva, en la 
posició correcta dels aparells i làmpades, fins obtenir el màxim rendiment. 
 
Es comprovarà també el perfecte funcionament de les làmpades i accessoris. Els valors 
mitjans de la ilꞏluminació a la calçada, després de trenta dies de funcionament normal, 
seran com a mínim els ressenyats a aquest projecte. 
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La instalꞏlació d'aparells, elements i material, s'ajustarà a les normes i instruccions dels 
fabricants respectius. 
 
Tràmits amb Org. Oficials i Comp. Subministradores d'Energia 
 
* Presentació d'instàncies i contracte de subministrament d'energia. 
La presentació d'instàncies als Serveis d'Indústria, Municipi i altres organismes oficials 
necessaris per a l'obtenció de permisos i autoritzacions, així com la gestió corresponent, 
seran efectuades per l'Industrial Contractista amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
 
L'Industrial adjudicatari haurà de presentar a la Companyia Subministradora d'energia 
elèctrica, previ informe tècnic que aquesta facilita, els plànols, esquemes i materials en 
cas d'ésser necessaris, per aconseguir d'ella l'aprovació de la instalꞏlació, així com el 
preceptiu butlletí d'instalꞏlador. 
 
Les memòries i plànols per a les tramitacions esmentades, seran confeccionades per la 
Direcció Facultativa d'acord amb l'Industrial adjudicatari. 
 
Solꞏlicitud de permisos, visats municipals, etc. 
 
L'Industrial adjudicatari està obligat a informar per escut a la Direcció Facultativa de tots 
els tràmits a efectuar amb tots els organismes corresponents en el termini necessari per 
no alterar el programa previst i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i 
tractar directament ell mateix amb la Companyia Subministradora el seu 
desenvolupament i problemes, fins arribar a la solució definitiva, acceptació de la 
instalꞏlació i connexió de l'escomesa a la xarxa pública. 
 
En la realització dels treballs, i per tractar-se d'ocupació parcial de la via pública, a més 
a més de posseir la llicència d'obra, haurà d'informar-se prèviament als serveis 
municipals de tràfic a fi de no originar alteracions al mateix, adoptant les mesures de 
protecció i seguretat pertinents. 
 
Recepció de la instalꞏlació i proves 
 
- Proves de recepció de la instalꞏlació 
 
Amb l'objecte d'assegurar la qualitat de la instalꞏlació d'enllumenat, abans de la seva 
recepció es realitzaran les següents mesures i comprovacions: 
 

. Caiguda de tensió des del centre de comandament als extrems dels diversos 
ramals. 
. Mesura de l'aïllament de la instalꞏlació. 
. Comprovació dels empalmaments. 
. Identificació de fases i en el seu cas, del neutre. 
. Mesura d'ilꞏluminació. 
. Determinació del coeficient d'uniformitat 

 
Caiguda de tensió.- Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió a 
l'escomesa del centre de comandament i als extrems de diversos ramals. La caiguda de 
tensió a cada ramal no serà superior al 3% de l'existent al centre de comandament, si a 
aquest s'assoleix el seu valor nominal. 
 
 
Aïllament.- L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors actius en 
relació amb el neutre posat a terra o entre conductors actius aïllants. La mesura 
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d'aïllament s'efectuarà segons l'indicat a l'article 28 del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. 
 
Proteccions.- Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntors 
automàtics, sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor 
protegit. 
 
Empalmaments.- Es comprovarà que les connexions dels conductors i dels diversos 
materials estiguin realitzades de manera que els contactes siguin segurs, de duració i 
que no s'escalfin anormalment. 
 
Equilibri entre fases.- Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent 
d'existir el màxim equilibri possible entre elles. 
 
Identificació de passos.- S'ha de comprovar que, al quadre de comandament i a tots 
aquells on es realitzin connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si 
n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu color. 
 
Mesura d'ilꞏluminació.- La mesura de la ilꞏluminació mitjana i el coeficient d'uniformitat 
constitueix l'índex pràctic fonamental de la qualitat d'una instalꞏlació d'enllumenat, i 
d'aquí que sigui totalment inadmissible el rebre-la sense haver comprovat prèviament 
que la ilꞏluminació assoleix els nivells i uniformitats que s'exigeixen. 
 
La comprovació del nivell mitjà d'enllumenat serà verificada passats trenta dies de 
funcionament de les instalꞏlacions. Es prendrà una zona de la calçada compresa entre 
dos punts de llum consecutius, d'un mateix costat si estan situats a trascantó, i de tres 
en tres si estan apariats o disposats unilateralment. Els punts de llum que s'escollissin, 
estaran separats una distància que sigui el més prop possible de la separació mitjana. 
 
A les hores de menys tràfic o inclús tancant-lo, es dividirà la zona en rectangles de 2 a 
3 metres de llarg, mesurant-se la ilꞏluminació horitzontal a cadascun dels vèrtex. Els 
valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s'indicaran al plànol, al qual 
s'inclourà com annex a l'acta de proves. 
 
Les mesures, durant les quals la tensió existent al centre de comandament haurà de ser 
la nominal, es realitzaran arran de terra, i en cap cas a una alçada superior a 50 cm, 
prenent-se les mesures necessàries per a que no s'interfereixi la llum procedent de les 
diverses llumeneres. 
 
El luxímetre que s'utilitzi ha d'haver estat constatat com a màxim 18 mesos abans de les 
mesures. La cèlꞏlula fotoelèctrica del luxímetre es mantindrà perfectament horitzontal 
durant la lectura de la ilꞏluminació, i en cas de que la llum incideixi sobre el pla de la 
calçada en un angle comprés entre 60 i 70° amb la vertical, es tindrà en compte "l'errada 
de cosinus". Si l'adaptació de l'escala del luxímetre s'efectua mitjançant filtre, es 
considerarà aquesta errada a partir dels 50°. 
 
Als 12 mesos de la recepció provisional, es mesurarà un altre cop el nivell mitjà de 
l'enllumenat que, en cap cas, podrà ser inferior en un 20% a l'obtingut a la mesura 
efectuada als 30 dies de la instalꞏlació. Abans de procedir a aquesta mesura, 
s'autoritzarà a l'adjudicatari a que efectuï una neteja de la pols que s'hagi pogut dipositar 
sobre els reflectors i aparells, així com a que se substitueixin les làmpades per altres de 
noves. Aquesta substitució s'haurà d'efectuar almenys 30 dies abans de la mesura. 
S'entén que tota preparació va a càrrec de l'adjudicatari. 
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- Posta en servei i funcionament de la instalꞏlació 
 
La posada en servei de la instalꞏlació no representarà la recepció provisional de la 
mateixa, no considerant-se acceptada pel fet d'haver estat utilitzada amb antelació. 
 
Durant el període de garantia, l'instalꞏlador atendrà el bon funcionament de la instalꞏlació 
i instruirà, durant un bon període de temps, a la persona que designi la propietat i que 
hagi de fer-se càrrec de la mateixa. 
 
- Recanvis i avaries durant el període de recepció i garantia 
 
Estaran a càrrec del Contractista el recanvi de llumeneres, làmpades de vapor de 
mercuri, cartutxos, ploms i tots aquells recanvis i avaries, la causa de les quals sigui 
imputable a l'industrial adjudicatari i al bon ús de la instalꞏlació, un cop realitzada la 
recepció provisional. 
 
En cas de desperfectes accidentals no imputables a l'industrial, s'atendrà a allò que 
dictamini la Direcció Facultativa. 
 
4.19ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
XARXES PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Instalꞏlació elèctrica. Modalitats 
 
Les xarxes per a l'enllumenat públic seran d'una de les tres modalitat següents: 
 
1. Xarxes subterrànies 
 
S'empraran els sistemes i materials normals de les xarxes subterrànies de distribució. 
Els conductors es situaran a una profunditat de 0'40 metres, com a mínim, i la seva 
secció mínima serà de sis milꞏlímetres quadrats, extenent-se en l'interior de tubs de 
protecció. 
 
Els conductors utilitzats en les xarxes subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran 
aïllats amb paper impregnat o matèries plàstiques o elastòmeres adequades. Estaran a 
més a més degudament protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on 
s'instalꞏlin i tindran resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els conductors podran ser unipolars o no i la seva tensió nominal no serà inferior a 1000 
volts. La secció d'aquests conductors serà l'adequada a les intensitats previstes i, en tot 
cas, aquesta secció no serà inferior a sis milꞏlímetres quadrats per a conductors de 
coure, i a 10 milꞏlímetres quadrats per els d'alumini. 
 
La secció mínima del conductor neutre serà la que a continuació s'especifica: 
 
a) En distribucions monofàsiques o de corrent contínua: 
 

- a dos fils: igual a la del conductor de fase o polar. 
- a tres fils: fins a 10 milꞏlímetres quadrats de coure o 16 milꞏlímetres quadrats 
d'alumini, igual a la del conductor de fase o polar; per a seccions superiors, meitat 
de la secció dels conductors de fase o polars, amb un mínim de 10 milꞏlímetres 
quadrats per al coure i 16 milꞏlímetres quadrats per a l'alumini. 
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b) En distribucions trifàsiques: 
 

- a dos fils (fase i neutre): igual a la del conductor de fase. 
- a tres fils (dos fases i neutre): fins a 10 milꞏlímetres quadrats de coure o 16 
milꞏlímetres quadrats d'alumini igual a la secció dels conductors de fase; per a 
seccions superiors, meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim 
de 10 milꞏlímetres quadrats per al coure i 16 milꞏlímetres quadrats per a l'alumini. 

 
Quan la conducció elèctrica passi de subterrània a aèria, es protegirà el muntant amb 
un tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0'5 m per sota del paviment, fins una 
altura de 2'5 m, adoptant-se les mesures adients per a garantir la seva estanqueïtat. 
 
2. Xarxes aèries 
 
Les línies aèries d'alimentació hauran d'estendre's a una altura mínima de 6 m sobre 
zones de circulació rodada i de 4 m en qualsevol altre cas. 
 
Els conductors emprats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o altres materials 
o alꞏleacions que posseeixin característiques elèctriques i mecàniques adequades. 
Poden ser nus o aïllats. 
 
Els conductors nus seran resistents a les accions de la intempèrie i la seva càrrega de 
ruptura mínima a la tracció serà de 280 quilograms. 
 
Els filferros i cables d'acer solament seran utilitzats quan estiguin protegits per un 
revestiment metàlꞏlic sense solució de continuïtat, resistent a les accions de la 
intempèrie, o quan entrin en la constitució de conductors mixtos, devent igualment, en 
aquest cas, estar degudament protegits contra la corrosió. 
 
Els conductors aïllats seran de tensió nominal no inferior a 1.000 volts i tindran un 
aïllament apropiat que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie. 
Podran utilitzar-se conductors de menor tensió nominal sempre que es compleixin les 
condicions d'instalꞏlació assenyalades per als mateixos en la Instrucció MI BT 003. 
 
Els conductors de coure aïllats, sotmesos a tracció mecànica de tensat i els de coure 
nu, tindran una secció mínima de set milꞏlímetres quadrats. En els conductors de coure 
aïllats, no sotmesos a tracció mecànica de tensat, la secció mínima serà de 2'5 
milꞏlímetres quadrats. 
 
Els conductors nus de secció superior a 10 milꞏlímetres quadrats, i els aïllats sotmesos 
a tracció mecànica de tensat, s'empraran en forma de cables. 
 
La secció corresponent a conductors d'altres materials serà la que asseguri una 
resistència mecànica i conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de 
coure anteriorment assenyalats. 
 
- Xarxes aèries amb conductors nus 
 
Es procurarà que la seva estesa sigui independent de la de la xarxa de distribució pública 
i, en tot cas, no podrà utilitzar-se cap conductor de l'esmentada xarxa conjuntament per 
a ambdues. la secció mínima serà de set milꞏlímetres quadrats. 
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3. Xarxes sobre façana 
 
S'empraran els sistemes i materials adequats per aquesta classe d'instalꞏlacions. La 
secció mínima dels conductors serà de 2'5 milꞏlímetres quadrats. L'altura mínima dels 
conductors sobre façana serà de 2'5 m, adaptant-se a les característiques i forma de la 
construcció. La fixació a la paret s'efectuarà mitjançant punts d'ancoratge separats entre 
si un màxim de 40 cm. 
 
Capacitat 
 
Les xarxes d'enllumenat públic es calcularan segons els casos següents: 
 
-Xarxes d'alimentació per a làmpades d'incandescència 
 
Es considerarà la potència total en watts, dimensionant-se la xarxa per a que no 
s'originin escalfaments ni caigudes de tensió superiors als que s'assenyalen a la 
instrucció MI BT 017, es a dir, d'un 3%. 
 
-Xarxes d'alimentació per a punts de llum de descàrrega 
 
Aquestes xarxes estaran previstes per a transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, a llurs elements associats i a llurs corrents harmòniques. La càrrega mínima 
prevista en voltiampers serà d'1'8 vegades la potència en watts de les làmpades o tubs 
de descàrrega que alimenta. 
 
-Punts de llum 
 
Per a fixar el seu nombre, potència i situació, es recomana seguir les normes que, per 
a les instalꞏlacions d'Enllumenat Públic", té editades el Ministeri de la Vivenda. 
 
. Connexió amb les xarxes de distribució pública 
 
En els punts de connexió de les xarxes d'enllumenat públic amb les de distribució pública 
s'instalꞏlaran els dispositius de protecció assenyalats a la instrucció MI BT 020, contra 
sobrecàrregues i curt-circuits. 
 
Si en els referits punts es colꞏloquen interruptors horaris o fotoelèctrics per a 
accionament del sistema d'enllumenat, es disposarà a més a més un interruptor manual 
que permeti l'accionament d'aquest sistema amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
Columnes i braços de lluminàries 
 
- Característiques i protecció 
 
Les columnes i braços que suporten les lluminàries seran de material resistent a les 
accions de la intempèrie o estaran degudament protegits contra aquestes. Es 
dimensionaran de forma que resisteixin les solꞏlicitacions previstes a la instrucció MI BT 
003, amb un coeficient de seguretat no inferior a 3'5; particularment tenint en compte 
l'acció del vent. 
No deuran permetre l'entrada de pluja ni l'acumulació d'aigua de condensació. 
 
Les columnes deuran posseir una obertura d'accés per a la manipulació dels seus 
elements de protecció i maniobra, almenys a 0'30 metres del terra, dotada d'una porta 
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o batiport amb grau de protecció contra la projecció de l'aigua, que solament es pugui 
obrir mitjançant l'emprament d'eines especials. 
 
Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres 
de fàbrica no permetin la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra a la base, 
podran colꞏlocar-se aquests a la part superior, en lloc 
apropiat o en la pròpia obra de fàbrica. 
 
- Colꞏlocació 
 
Els braços es fixaran als paràmetres de façanes o a les columnes i aquestes quedaran 
degudament encastats al terra, de manera que ofereixin les condicions de seguretat 
necessàries. 
 
- Armadures 
 
Les armadures deuran ser resistents a les accions de la intempèrie i a més a més 
asseguraran que els conductors i elements de connexió quedin resguardats d'aquestes 
accions. 
 
- Instalꞏlació elèctrica 
 
En la instalꞏlació elèctrica de les columnes o braços s'observarà el següent: 
 

. S'utilitzaran conductors aïllats, de tensió nominal, almenys igual a 1.000 volts. 

. La secció mínima dels conductors serà de 1'5 milꞏlímetres quadrats. 

. Els conductors no tindran acoblaments a l'interior de les columnes o braços. 

. Als punts d'entrada els conductors tindran una protecció suplementària de 
material aïllant. 

 
La connexió als terminals estarà feta de forma que no exerceixin sobre els conductors 
esforços de tracció. 
 
- Posta a terra 
 
Les columnes i els punts de suport accessibles a les lluminàries estaran units a terra si 
són metàlꞏlics. 
 
Lluminàries 
 
- Característiques 
 
Per a l'elecció, exigències mínimes generals i característiques de les lluminàries es 
recomana seguir les "Normes i instruccions per a l'enllumenat urbà", del Ministerio de la 
Vivienda, abans esmentades. 
 
- Instalꞏlació elèctrica de lluminàries suspeses 
 
Quan es tracti de lluminàries suspeses, la seva connexió es realitzarà mitjançant 
conductors flexibles que penetrin a la lluminària amb la franquícia suficient per evitar 
que les oscilꞏlacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials en els conductors i en els 
terminals de connexió. 
 
La suspensió de les lluminàries es realitzarà mitjançant cables d'acer d'una secció 
suficient per a que la seva resistència mecànica representi àmplies garanties de 
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seguretat. Quan aquesta suspensió quedi sobre línies d'altres instalꞏlacions elèctriques, 
i especialment sobre línies de contacte de tramvies, trolebusos, etc., es disposaran dos 
cables d'igual secció, un dels quals serà considerar com a fixador, i colꞏlocats ambdós 
de tal forma que no puguin ésser afectats en el cas de sortida de les perxes de presa de 
corrent de tals vehicles. 
 
- Protecció i correcció del factor de potència 
 
Cada lluminària estarà dotada de dispositius de protecció contra curt-circuits. A més, es 
prendran les mesures necessàries per la compensació del factor de potència, quan el 
sistema d'enllumenat que s'utilitzi ho requereixi. 
 
La protecció podrà fer-se per grups de làmpades, sempre que la intensitat total sigui 
menor de sis ampers; devent fer-se individualment per a cada làmpada d'intensitat 
superior a sis ampers. 
 
- Connexió a la xarxa d'enllumenat públic 
 
En la connexió de les lluminàries, columnes o braços a la xarxa s'empraran, com a 
mínim, les seccions següents: 
 

. Conductors aïllats de coure per a modalitat aèria: 1'5 milꞏlímetres quadrats, o 
secció mecànica equivalent, si és d'altre material. 
. Conductors per a modalitat subterrània: 2'5 milꞏlímetres quadrats. 

 
Aquesta connexió es farà en una caixa que contingui els dispositius de connexió, 
protecció i compensació. Si la caixa es troba a l'exterior, la seva distància al terra no 
serà inferior a 0'30 metres o 2'50 metres, segons tingui porta dotada o no de pany, 
devent, en el primer cas, estar encastada en una paret. 
 

. El conjunt de les càrregues de la instalꞏlació es repartirà entre les diferents fases 
d'alimentació de manera que la distribució resulti equilibrada. 

 
Làmpades 
 
Solament s'utilitzaran per enllumenat públic llums de descàrrega amb una eficàcia 
superior a 40 lúmens/watt i amb una vida útil superior a les 6.000 hores en condicions 
normals de funcionament. 
 
Els tipus a utilitzar en cada cas seran els següents: 
 
* vapor de mercuri color corregit: utilitzable en zones sense requisits especials de 
qualitat de color. 
* vapor de sodi a alta pressió: utilitzable en zones sense requisits especials de qualitat 
de color. 
* vapor de sodi a alta pressió connectable a equips de vapor de mercuri: no s'utilitzarà 
mai en un projecte de nova instalꞏlació, sinó solament en projectes de reforma i sempre 
amb la justificació econòmica adient. 
* fluorescents: utilitzables en passos soterranis per a vianants, arcades i llocs similars. 
La utilització d'altres tipus de llums precisarà justificació, molt especialment si no 
s'aconseguissin els valors d'eficàcia i vida útil assenyalades. 
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Equips de làmpades 
 
Els equips auxiliars de làmpades quan se situïn, sobre façana o a l'interior de suports 
hauran d'ésser d'execució estanca. 
 
Proteccions contra sobreintensitats i sobretensions 
Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 020 en allò que diu el seu enunciat: 
"Instalꞏlacions interiors. Protecció contra Sobreintensitats i Sobretensions". 
 
Protecció de les instalꞏlacions 
 
- Protecció contra sobreintensitats 
 
Tot el circuit estarà protegit contra els defectes de sobreintensitats, per la qual cosa 
s'utilitzaran interruptors automàtics 
magnetotèrmics (P.I.A.). 
 
- Situació 
 
Es situaran els dispositius destinats a la protecció dels circuits, al començament d'aquest 
en el quadre General de maniobra, juntament amb els "mecanismes privats de 
comandament i protecció" (M.P.D.P.). 
 
- Característiques dels dispositius 
 
Els interruptors automàtics seran els apropiats i d'intensitat indicada als plànols adjunts, 
dimensionats per a cadascun dels circuits a protegir, reposant en el seu funcionament a 
les corbes d'intensitat adequades. 
 
- Contactes indirectes 
 
Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 021 en allò que fa referència al seu 
enunciat "Instalꞏlacions Interiors. Protecció contra contactes directes i indirectes". 
 
- Protecció contra contactes directes 
 
Per a considerar satisfeta la norma de protecció contra contactes directes es prendran 
les següents mesures: 
 
"Allunyament de les parts actives de la instalꞏlació a una distància tal, del lloc on les 
persones habitualment es troben o circulen, que sigui impossible, un contacte fortuït 
amb les mans, o per manipulació d'objectes conductors, quan aquests s'utilitzin 
habitualment prop de la instalꞏlació". 
 
- Protecció contra contactes indirectes 
 
Us d'interruptors diferencials 
Aquests aparells provoquen l'obertura automàtica de la instalꞏlació quan la suma dels 
vectors de la intensitat que travessen els pols del diferencial arriben a un valor 
predeterminat. 
 
El mínim valor de la corrent de defecte, a partir de la qual, l'interruptor diferencial deu 
obrir automàticament en un temps convenient la instalꞏlació a protegir, determina la 
sensibilitat de funcionament de l'aparell. 
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L'elecció de la sensibilitat de l'interruptor diferencial que deu obrir automàticament, en el 
nostre cas, ve determinat per la conducció de què el valor de la resistència de les 
masses en cada punt de la connexió de les mateixes compleixi la relació: 
R = 50/ Is 
 
Essent 50 la tensió màxima en volts respecte a terra que pugui aparèixer en locals secs. 
Is és la sensibilitat del diferencial que en tots els nostres casos és de Is = 0'03 A amb la 
qual cosa el valor resultant de R< = 1666 ohms. Valor superior al valor nostre de la 
resistència amb la qual cosa la protecció quedarà assegurada. 
 
- Posta a terra 
 
En virtut d'allò que prescriu el Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, es 
projecten preses de terra per a tots els bàculs, columnes, petits pals i punts susceptibles 
de quedar sota tensió que estiguin a l'abast de la mà. 
 
Les preses de terra estaran formades per piques d'acer courejades de D=19 mm com a 
mínim i 2 m de longitud. Es clavaran verticalment al terreny, connectant la part superior 
a la massa metàlꞏlica a protegir mitjançant terminals cargolats, a través d'un conductor 
de coure de 35 mm2. 
 
On hi hagi diversos bàculs o columnes seguits, s'uniran totes les preses de terra 
mitjançant un cable de coure nu de 35 mm2 i el cable s'enterrarà en contacte íntim amb 
el terreny a la pròpia excavació d'allotjament dels conductors a l'objecte d'obtenir preses 
de terra més eficaces. 
 
Al plànol corresponent queden indicades les preses de terra i línies d’interconnexió de 
les mateixes. 
 
- Obra civil 
 
Tota l'obra civil d'aquest projecte s'executarà d'acord amb els plànols, indicacions 
documentals i els articles del present capítol. 
 
Les runes resultants de les obres seran traslladades pel Contractista i al seu càrrec, a 
l'abocador adequat. 
 
- Rases 
 
Les rases es disposaran, preferentment, al llarg de les voreres sense interferir altres 
serveis públics. No s'excavaran fins que es vagi a procedir a l'estesa dels conductes. 
 
El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements que puguin 
perjudicar la instalꞏlació elèctrica. Per al rebliment, en primer lloc, es situarà una capa 
de sorra de riu o terra garbellada sobre la qual es dipositaran els conductes. La capa 
següent serà també del mateix material, continuant-se amb successives tongades de 
terra de rebliment de 20 cm, degudament compactades. S'arribarà a una densitat seca 
no menor del 95% de l'obtinguda a l'assaig Próctor Normal. 
 
Per sobre de la línia estesa se situarà una malla de senyalització i es reposarà el 
paviment en els casos en els quals procedeixi. 
 
Quan les rases transcorrin per sota de calçades se substituirà la capa que envolta el 
conducte per un rebliment de formigó de resistència característica fck no inferior a 125 
Kg/cm2 (H-125). 
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Les dimensions seran les indicades als plànols. 
 
- Pericons 
 
Als llocs previstos es construiran pericons de la forma indicada als plànols. 
 
Obligatòriament es preveurà la construcció de pericons de registre en els casos: 
 
 Al principi i a la fi de encreuament de calçada. 
 Canvis de direcció de l'estesa de la línia. 
 Trams de llargària superior als 35 m. 
 Derivacions i empalmaments de les línies d'alimentació. 

 
Els pericons de registre estaran dotats de tapadora i marc de ferro colat i s'haurà de 
preveure un sistema de drenatge que n'impedeixi la inundació. 
 
Les dimensions mínimes dels pericons de registre seran les següents: 
 
 Fins a 60 cm de profunditat: 40 x 60 cm. 
 Fins a 100 cm de profunditat: 60 x 60 cm. 
 Fins a 150 cm de profunditat: 80 x 80 cm. 

 
- Cementacions per a bàculs i columnes 
 
Als punts determinants al replanteig per a situar els suports, es procedirà a l'excavació 
corresponent. Una vegada feta aquesta s'efectuarà el piconat i regat de la terra abans 
d'abocar-hi el formigó. Aquesta operació no podrà fer-se si plou o es preveu que la 
temperatura ambient arribarà a estar per sota dels 3°C negatius. 
 
El formigó emprat tindrà una resistència característica mínima de 150 Kg/cm2 (H-150). 
En la seva massa es situaran els corresponents perns d'ancoratge i les tubulars per al 
pas de conductors. 
 
Les dimensions dels fonaments i dels perns d'ancoratge seran en general les següents 
en funció de l'altura dels suports. 
 
 

 

En situacions especials (exigències d'espai, presència de roca, baixa qualitat del sòl de 
fonamentació o altres), les dimensions dels fonaments s'establiran tenint en compte les 
circumstàncies de cada cas. 
 
- Fixació de braços en paret 
 
Els braços es fixaran a les parets que ofereixin suficients garanties de solidesa, 
mitjançant quatre perns de les dimensions que s'indiquen als plànols. S'ancoraran 
mitjançant morter de ciment pòrtland de dosificació 500 Kg/m3. La seva situació serà tal 

                                                                              Massís                                            Perns 

De 4 a 6 m      600 x 600 x 600     4 x 20 x 500 
De 7 a 9 m      800 x 800 x 800   4 x 22 x 600  
De 9 a 12 m      800 x 800 x 1000    4 x 24 x 800 
De 13 a 15 m      1000 x 1000 x 1300    4 x 27 x 1000 
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que no siguin accessibles per al públic i es procurarà que la llum emesa no molesti als 
veïns. 
 
- Muntatge de bàculs i columnes 
 
El muntatge de bàculs i columnes no es realitzarà abans de 7 dies del rebut dels 
ancoratges. Deuran quedar perfectament aplomats sense utilitzar falques. Per a 
l'anivellament s'empraran les femelles i volanderes corresponents. 
 
La fixació a nivell s'efectuarà interposant entre la placa base i la cementació una capa 
de formigó H-200 d'àrid fi. 
 
4.20SUB-BASE GRANULAR 
 
Definició 
 
Els materials utilitzats en sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del 
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, arenes, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment es compliran les especificacions del P.G.3. 
 
Abans de colꞏlocar la sub-base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat 
dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran correctes i es 
comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
 

4.21BASES GRANULARS 

Definició 
 
Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.3 (article 501). 
 
Abans de colꞏlocar la capa de base granular es comprovarà amb especial atenció la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base i s'executaran els 
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-
base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
4.22SOLERA LLEUGERA 
 
Definició 
 
La solera vorera és aquell revestiment de sols naturals al ras que fa de llit del paviment 
superior l'edifici format amb una capa de formigó en massa, on es prevegi una 
sobrecàrrega estàtica de 1000 Kg/m2. 
Execució 
 
Per a l'execució de l'obra es procedirà a l'estesa i compactació d'un emmacat previ de 
grava, a sobre del qual es situarà sorra de riu amb tamany màxim de gra de 5 mm, 
formant una capa de 10 cm de gruix, de compactació homogènia fins 
aconseguir un valor del 85% del Proctor Normal. 
 
Per a realitzar la solera es formigonarà amb un formigó de resistència característica de 
fck = 150 Kp/cm2, de 15 cm de gruix, donant al conjunt un acabat reglejat. El contacte 
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d'aquesta solera amb els elements estructurals es realitzarà mitjançant un junt de 
polietilè expandit de 20 mm. Els junts de retracció estan perfectament definits al plànol 
de solera (en cas d'indefinició es previndran cada 20 m2). Tindrà la closa de junts un 
gruix de 1 cm, fins un espessor de 4 cm. Aquest material tindrà concedit el Document 
d'Idoneïtat Tècnica. 
 
La cura del formigó es realitzarà durant els set (7) primers dies, mitjançant la regada o 
inundació de la superfície. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments horitzontals serà de dos milꞏlímetres 
(2 mm). 
 
4.23 RIGOLES 
 
Definició 
 
Rajola composta d'una capa d'empremta de morter ric en ciment i àrid fi que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix 
el dors. 
 
- Procedència 
 
Fàbrica especialitzada. 
 
- Condicions 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat de vint (20) 
centímetres de canto i vuit (8) cm de gruix. La capa superior de desgast serà de 12 mm 
amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. 
 
- Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
 Recorregut: 250 m. 
 Pressió: 0.6 Kg/cm2 
 Abrasiu: Arena silícia 1 g/cm2 per via humida. 
 Desgast mig en pèrdua d'altura: inferior a 1.5 mm. 

 
- Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes que les seves dimensions i gruixos de capes no 
s'ajustin a l'especificitat anteriorment amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres 
en més o en menys. 
 
De cada amasada, s'assajaran tantes llosetes com digui el Facultatiu Director de l'Obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasten els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
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4.24 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Definició 
 
Les mescles asfàltiques que calen seran aprovades pel seu us pel Facultatiu Encarregat 
i en la seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control 
de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.1.C. 
1975 sobre ferms flexibles (O.M. 21-3-1963). 
 
Condicions 
 
Compliran en tot moment les especificacions del P.G.3. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats del paviment definit als plànols totalment 
acabat. 
 
En el cas d'haver d'executar a determinades zones paviments diferents dels definits als 
plànols, s'abonaran per Tn. (tones) realment esteses i compactades. 
 
Els preus inclouran l'execució dels recs d'imprimació i adherència i de tota l'obra de 
pavimentació inclòs la fabricació, transport, extensió, compactació i els materials (àrids, 
lligants, filler, i possibles additius). 
 
4.25 PAVIMENTS DE PANOT 
 
Definició 
 
Els panots són aquells revestiments horitzontals, realitzats a base de plaques de poc 
gruix, fabricats amb una capa de morter de ciment i sorra grossa per una cara i per l'altra 
un concret de morter sorra d'àrid molt fi i colorants. Compliran la norma UNE 41008-1 
R., essent definides també per la NTE-RSR-1984, com RS 33. A més a més, el grau 
d'absorció d'aigua, "E", sempre serà en % més petit de 10, sense helicitat i amb una 
resistència al desgast de 3 mm. Les superfícies estaran exemptes de taques i cletxes; 
tanmateix cada element inclourà el nom del fabricant, que estarà a disposició del 
Certificat d'Origen Industrial. 
 
Execució 
 
Els panots colꞏlocats en obra estaran prèviament mullats i submergits a aigua neta, 
durant 12 hores. En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels 
eixos de figura, com són els junts o el seu centre, a fi que el paviment quedi simètric. 
 
- Sorres 
 
El paviment s'assentarà sobre un llit perfectament pla de sorra de riu amb tamany màxim 
d'àrid de 5 mm i un gruix mínim de 20 mm. 
 
- Morter 
 
El morter emprat serà M-40-A, realitzat amb dosificació de (1:6) i 250 Kg/m3 amb un 
gruix de 20 mm. Llavors i amb el morter encara humit es polsegarà amb ciment PA-350. 
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- Panots 
 
Un cop realitzades les tasques anteriors, es disposaran els panots, a truc de maceta, 
deixant un junt de 1 mm, reomplint-se aquests amb una beurada de ciment Pòrtland PA-
350. Després del temps de secat es netejarà la superfície beurada. 
 
Es protegirà el paviment durant l'execució de l'obra i no es trepitjarà durant els quatre 
dies (4 dies) posteriors a l'estesa del panot. 
 
No es donaran com a bons aquells paviments que no continguin la capa de sorra ni la 
beurada. Tanmateix no es recepcionaran aquells paviments que llur planura amb regle 
de 2 metres, sigui superior a quatre milꞏlímetres (4 mm), ni celles d'un milꞏlímetre (1 
mm). La horitzontalitat del paviment respectarà un pendent màxim de 0'5%. 
 
PINTURES 
 
Definició 
 
Sota aquesta definició s'agrupen totes aquelles de revestiments de superfícies, 
executades amb materials fluids, generalment acolorats i compostos per elements 
líquids i sòlids, dosificats mitjançant prescripcions del Certificat d'Origen Industrial, per 
tal d'afavorir la conservació i per evitar la disgregació dels materials emprats a la 
construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. Per a la utilització 
de les pintures es tindrà en compte tant el tipus de pintura a emprar com la superfície 
d'aplicació. Les pintures compliran en tot moment les condicions i especificacions de la 
NTE-RPP-1976, així com el Certificat d'Origen Industrial i les Normes U.N.E., 
especificades a continuació en funció de la nomenclatura de la norma NTE: 
 
RPP 01.- Imprimació galvanitzats: UNE 49307-48086. 
RPP 02.- Imprimació anticorrosiva: UNE 49307. 
RPP 03.- Imprimació per fusta: UNE 48001 a 48003-74; 49397. 
RPP 04.- Imprimació guix-ciment: UNE 48086-49307. 
RPP 05.- Pintura a la cola: UNE 48103-49307. 
RPP 06.- Pintura a la calç: UNE 48067-41068-48103. 
RPP 07.- Pintura al silicat: UNE 48103-48307. 
RPP 08.- Pintura al ciment: UNE 48103-48307. 
RPP 09.- Pintura plàstica: UNE 49037-48086-48103. 
RPP 10.- Pintura a l'oli: UNE 49037-48086-48103-48013. 
RPP 11.- Pintura esmalt gras: UNE 49037-48086-48103-48013. 
RPP 12.- Pintura esmalt sintètic: UNE 49037-48086-48103-48013. 
RPP 13.- Pintura clorocautxú: UNE 49037-48086-48013-48103. 
RPP 14.- Laca nitrocelꞏlulosa: UNE 49037-48086-48013. 
RPP 15.- Vernís hidrofugant: UNE 49037-48086. 
RPP 16.- Vernís gras: UNE 49037-48086-48013. 
RPP 17.- Vernís sintètic: UNE 49037-48086-48013. 
 
Execució 
 
Per a l'execució de les tasques a realitzar es definiran els següents àmbits d'aplicació, 
be sigui interiorment o a la intempèrie, en funció dels criteris de disseny esmentats a la 
NTE-RPP-1976. Es realitzaran tasques de pintura solament quan el lloc de treball no 
estigui exposat al sol directe i la temperatura ambient sigui de sis a vint-i-vuit graus 
Celsius (6°C a 28°C). La superfície estarà en tot moment anivellada i llisa. 
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- Imprimacions 
 
Acers galvanitzats.- Es procedirà a la neteja i desgreixament de la superfície i a 
disposar una imprimació a base de resines de butrial polivinil amb pigments de 
tetraoxicromat de zinc, tipus RPP 1. 
 
Acers en fred o calent.- Es procedirà al raspallat de l'òxid i a disposar una imprimació 
de pigments anticorrosius tipus mini de plom cromat de zinc, tipus RPP 2. 
 
Fusta.- Es procedirà a la comprovació que la fusta no tingui al moment d'aplicació de 
les imprimacions una humitat, per superfícies exteriors del 14-20% i per superfícies 
interiors del 8-14%. Tampoc estaran afectades per l'atac d'insectes o fongs, sanejant-
se prèviament amb fungicides o insecticides. Es trauran tots el nusos de la fusta mal 
adherits. Els nusos sans que presentin resines es sagnaran mitjançant bufador, 
raspallant-los. Llavors, i després d'aquestes tasques prèvies, es realitzaran les 
pertinents imprimacions a base d'olis de llinosa, vernís gras o resines alquídiques, 
segons instruccions RPP-3. 
 
Ciment, guix o maons ceràmics.- La superfície del suport no tindrà una humitat 
superior al 6%, realitzant-se un assecat natural. S'eliminaran les eflorescències salines 
mitjançant una dissolució d'aigua calenta i sulfat de zinc o també sals fluosilicatades en 
concentració entre el 5 i 10%. Tampoc estaran afectades per l'atac d'insectes o fongs, 
sanejant-se prèviament amb fungicides o insecticides. Les tasques interiors originades 
per sals de ferro s'aïllaran mitjançant una mà de clorocautxú diluït. Es realitzarà llavors 
una imprimació a base d'emulsions no pigmentades en aigua o dissolucions de resines 
sintètiques amb acetat de polivinil, acrílica o a base de dispersions aquoses 
pigmentades de resines sintètiques, segons RPP-4. 
 
- Acabats 
 
Galvanitzats.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació 
de les mostres a la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran 
superfícies amb esllavissades, clivellaments, encrostonats, bosses, gotes o manca 
d'uniformitat. 
 
Acers en fred o calent.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la 
presentació de les mostres a la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es 
recepcionaran superfícies amb esllavissades, clivellaments, encrostonats, bosses, 
gotes o manca d'uniformitat. 
 
Fusta.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, mitjançant la presentació de les 
mostres a la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. Tampoc es recepcionaran superfícies 
amb esllavissades, clivellaments, escrostonats, bosses, gotes o manca d'uniformitat. 
 
Ciment, guix o maons ceràmics.- No s'acceptaran els acabats sense que el color, 
mitjançant la presentació de les mostres a la Direcció Facultativa, sigui l'adequat. 
Tampoc es recepcionaran superfícies amb esllavissades, clivellaments, encrostonats, 
bosses, gotes o manca d'uniformitat. 
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5 NORMATIVA D´OBLIGAT COMPLIMENT 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Projecte, 
seran d'aplicació les disposicions següents: 
 
general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 

 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 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)  

 Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 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) 

 Real Decreto 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) 

 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
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 Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 

vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de 
firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
 

 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
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genèric d’instalꞏlacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar 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) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002) 
  

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis.  
 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 

 

xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 
domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de 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) 

 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

  
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 

 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios” 
(BOE 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 30/12/1995) 

 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i 
pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 

 

xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  

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.” (BOE 06/12/1974) 
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 técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
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 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) 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 técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 
 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Al ta  Tens ió  

 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 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Ba ixa  Tens ió  

 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 
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ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

cent res  de  T rans formac ió  

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 

 Ordre de 06/07/1984, 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 01/08/1984) 

 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

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 19/11/2008) 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
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 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 

 

xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 Especificacions tècniques de les Companyies 
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6 PLEC DE CONDICIONS CAPITOLS MATERIALS 
 
6.1 GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Aquest plec és vàlid per als granulats utilitzats en la confecció de mescles per a 
tractaments superficials. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Abans de l’inici de les obres, es demanarà al contractista un informe de la pedrera, amb 
les següents dades: 
 

- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
- Assaigs d’identificació del material. 

 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS (part retinguda pel tamís 2,5 mm UNE 7-050): 
Ha de procedir de trituració de pedrera. 
La naturalesa del granulat ha d'ésser silícica, granítica o porfídica. 
Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358): 
-Per a trànsit T0 i T1 >= 100% 
-Per a trànsit T2 .................................................................................................... >= 90% 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres ............................................................................... >= 75% 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-179): 
- Per a trànsit T0 i T1 ................................................................................................<= 15 
- Per a trànsit T2 .......................................................................................................<= 20 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres ..................................................................................<= 30 
(Aquestes condicions no son exigibles en voreres) 
Coeficient de polit accelerat (NLT-174): 
- Per a trànsit T0 ....................................................................................................>= 0,50 
- Per a trànsit T1 i T2 ..............................................................................................>= 0,45 
- Per a trànsit T3 i T4 ..............................................................................................>= 0,40 
(Aquestes condicions no son exigibles en voreres) 
Índex de llenques (NLT-354): 
- Per a trànsit T0 i T1 ................................................................................................<= 20 
- Per a trànsit T2 .......................................................................................................<= 25 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres ..................................................................................<= 30 
Coeficient de neteja (NLT-172): 
- Per a trànsit T0 i T1 ................................................................................................<= 0,5 
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres ..........................................................................<= 1,0 
Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no desprès: 
-Pes via humida ............................................................................................>90% en pes 
-Pes via seca ...............................................................................................> 80% en pes 
Adhesivitat (NLT-166) .............................................................>= 95% en pes de granulat 
 
GRANULAT FI (part que passa pel tamís 2,5 mm i retinguda pel tamís 0,08 mm UNE 7-
050): 
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El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla 
de ambdós materials. 
N ha de tenir de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han 
de superar el 10 % del pes dels granulats fins de la mescla. 
Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast 
de "Los Angeles" del granulat gros. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149): 
-Per a trànsit T0 i T1 <= 15 
 
- Per a trànsit T2 .......................................................................................................<= 20 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres ..................................................................................<= 30 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
- Sorres artificials ....................................................................................................... > 65 
- Sorres naturals ........................................................................................................ > 75 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions 
següents: 
- Índex d'adhesivitat (NLT-355) ................................................................................... > 4 
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ................................. <= 25% 
 
MESCLA: 
 
Toleràncies per a la mescla: 
Granulometria (inclòs el pols mineral): 
- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ....................± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ....................± 2% del pes 
total dels granulats 
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) ...............................................± 1% del pes total dels granulats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de 
l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. Diàriament s'ha de subministrar 
com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, sense 
descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el 
tipus i la mida del granulat. 
 
Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 
 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) del 29.5.88 sobre tractament del sòl “in situ”  
i tractaments especials amb lligants hidrocarbonats. 
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6.2 MORTERS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
El present plec es vàlid per: 
 
- Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de 
dos components bàsics; una resina i un enduridor. 
- Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius 
plastificants. 
- Morters de ciment pòrtland. 
 
MORTER DE RESINA EPOXI: 
 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficial de l'element. 
Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant. 
Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada. 
La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat ............................... <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat ................................................................................>= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) .......................................................... 3 <= Q <= 7 
 
MORTER DE CIMENT PÒRTLAND: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. 
El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 
- Tipus M-80-a..............................................................................................>= 80 kg/cm2 
- Tipus M-160-a...........................................................................................>=160 kg/cm2 
Consistència (assentament en el con d'Abrams) ..................................................... 17 cm 
Percentatge de fins de mescla seca: 
- Plasticitat grassa ...................................................................................................> 20% 
- Plasticitat poc grassa (P) 20% <= P <= 10% 
- Plasticitat magra ....................................................................................................< 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament en el con d'Abrams) ...............................................± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MORTERS DE RESINA EPOXI: 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
 
A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de formulació 
- Característiques de la formulació 
- Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec 
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Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, en posició vertical. Ha d'estar 
emmagatzemat a la temperatura indicada pel fabricant, un mínim de 12 h abans 
d'utilitzar-se. 
 
MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND: 
 
Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTERS DE RESINA EPOXI: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
6.3 TACS I VISOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Aquest plec és vàlid per: 
 

- Tacs d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tacs d'expansió, vis, volandera i femella d'acer, tipus spit 
- Tacs químics format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
- Fixació mecànica de junt de dilatació extern, formada per una base metàl.lica 
cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que suportarà. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
 
TACS D'ACER: 
 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc.) que impedeixin 
cargolar els elements. 
 
TACS QUÍMICS: 
 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc.) que impedeixin 
cargolar els elements. 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
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Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
 
El cargol ha de ser d'acer cincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 
perforadora. 
 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
 
-Superior a 20°C .................................................................................................... 10 min 
-de 10°C a 20°C ..................................................................................................... 20 min 
- de 0°C a 10°C ........................................................................................................... 1 h 
- de - 5°C a 0°C ........................................................................................................... 5 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta colꞏlocació en capses, on han de figurar: 
 

- Identificació del fabricant. 
- Diàmetres. 
- Llargàries. 
- Unitats. 
- Instruccions d'ús. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.4 PLAFONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Aquest plec és vàlid per a plafons metàlꞏlics utilitzats als encofrats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
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Si el plafó es corb, el radi de curvatura ha de correspondre amb el de la peça a encofrar. 
 
Toleràncies pels plafons plans: 
- Planor ..................................................................................................................± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.5 BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
 
Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb 
ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 
S'han considerat els tipus següents: 
 

- Bloc massís 
- Bloc foradat 

 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
 

- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 

 
S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 
 

- Bloc per a revestir 
- Bloc de cara vista 

 
Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 
 

- Bloc normal .......................................................................Densitat > 1900 kg/m3 
- Bloc de formigó lleuger ......................................................Densitat < 1300 kg/m3 
- Bloc de formigó semilleuger..............................Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
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No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
Fissures...............................................................................................No s'han d'admetre 
Resistència a la compressió: 
- Bloc per a parets de tancament ................................... >= 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 
- Bloc per a parets de càrrega......................................... >= 6 N/mm2 (sobre secció bruta) 
...................................................................................>= 12,5 N/mm2 (sobre secció neta) 
Contingut de sulfats solubles SO3 .................................................................<= 12 g/dm3 
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi........................<= 1,2 g/dm3 
Índex de massís ................................................No inferior al nominal indicat pel fabricant 
Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9) ................................... 0,21 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6) .................................. 0,24 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3)................................ 0,29 g/cm3 
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm) ..................................................... 0,29 g/cm3 

Segons assaig UNE 41-170. 
 
Succió: Durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 
g/cm2; segons assaig UNE 41-171. 
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs 
compleixin les exigències de la norma UNE 41-166. 
Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i 
resistència al foc especificades 
a la D.T. El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la D.F. ho sol.liciti, els 
documents que garanteixin aquests valors. 
 
Toleràncies: 
 

- Sobre la dimensió nominal de fabricació: 
- Cara vista .................................................................................................± 2 mm 
- Per a revestir ............................................................................................± 3 mm 
- Rectitud de les arestes; fletxa màxima: 
- Cara vista ...................................................................................................0,5 % 
..............................................................................................................<= 1,5 mm 
- Per a revestir .................................................................................................1 % 
.................................................................................................................<= 3 mm 
- Planor de les cares; fletxa màxima de la diagonal: 
- Cara vista ...................................................................................................0,5 % 
..............................................................................................................<= 1,5 mm 
- Per a revestir .................................................................................................1 % 
.................................................................................................................<= 3 mm 

 
TIPUS FORADAT: 
 
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al pla d'assentament. 
Distància del solc de junt a les arestes ..............................................................>= 1,2 cm 

....................................................................<= 3 cm 
Volum perforacions............................................................................... <= 2/3 volum total 
Envanets entre forats.........................................................................................>= 2,5 cm 
Envanets entre forats i cares exteriors................................................................>= 3,5 cm 
Distància del solc de junt a les cares laterals......................................................>= 1,3 cm 
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CARA VISTA: 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
 
PER A REVESTIR: 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, 
esquerdes o d'altres defectes superficials. 
 
ESMALTAT: 
Gruix de resina ....................................................................................................>= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas génerales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción." 
 
UNE 41-166-89 (1) EXP "Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 
características generales." 
 
UNE 41-166-89 (2) EXP "Bloques de hormigón. Clasificación y especificaciones según 
su utilización." 
 
6.6 ABALISAMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Aquest plec de condicions és vàlid per als següents elements: 
- Fita de vora de PVC: Element d'abalisament retrorreflectant colꞏlocat fora de la 
plataforma de la carretera destinat a marcar les vores de la carretera 
 
- Captafars colꞏlocats sobre el paviment: Dispositius de guia óptica que es fan servir com 
a complement de les marques vials i són capaços de reflexar la major part de la llum 
incident mitjançant retroreflectors. 
 
- Fites de polietilè amb revestiment reflectant de color ataronjat a una o dues cares: 
Elements destinats a l'abalisament de les obres per delimitar la zona vedada al trànsit. 
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FITA DE VORA DE PVC: 
 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar formada per: 
 

- Pal blanc de PVC 
- Franja negra 
- Materials retrorreflectants 
- Elements d'ancoratge 
 

La franja negra ha de ser un material flexible, opac i resistent. No ha de tenir butllofes, 
esquerdes, fissures, escames, ni laminacions una vegada adherida al post. 
 
Els materials retrorreflectants han de ser de color groc i forma rectangular en el costat 
dret del post, i de color blanc i forma rodona (dos cercles) en el costat esquerra del post. 
Els elements d'ancoratge han d'estar galvanitzats. 
 
La forma i dimensions de la fita han de complir les especificacions de la norma UNE 
135-362. 
 
Post blanc: 
 
Diòxid de titani (contingut en massa) (UNE 48-178) ............................................... >= 5% 
Temperatura Vicat a 49 N (UNE 135-362).............................................................>= 81°C 
Absorció d'aigua (UNE 135-362) .....................................................................< 4mg/cm2 
Allargament en el trencament (UNE 135-362) ...................................................... >= 80% 
Comportament a la calor (UNE 135-362): 

- Variació dimensional ...................................................................................< 5% 
- Aparició de butllofes, fissures, cavitats, exfoliacions i deformacions ............< 5% 

Comportament al foc (UNE 135-362)......................................................................... FH1 
Color (UNE 135-362) .................................................................................. Ha de complir 
Factor de luminància ..............................................................................................>=0,75 
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362): 

- Temperatura Vicat a 49 N .......................................................................>= 75°C 
- Allargament en el trencament............................................................................ >= 25% 

- Coordenades cromàtiques ............................................................ Ha de complir 
- Factor de luminància ...............................................................................>= 0,75 

 
Franja negra: 
 
Amplària............................................................................................................... 250 mm 
Distància a l'extrem superior del post ..............................................................80-100 mm 
Color (UNE 135-362) .................................................................................. Ha de complir 
Factor de luminància (UNE 135-362).....................................................................<= 0,03 
Resistència a la calor i al fred (UNE 135-362) ............................................. Ha de complir 
Resistència als dissolvents (UNE 135-362) ................................................ Ha de complir 
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362) ............................................ Ha de complir 
 
Materials retrorreflectants: 
 
Color (UNE 135-362) .................................................................................. Ha de complir 
Factor de luminància (UNE 135-362): 

- Color blanc...............................................................................................>= 0,27 
- Color groc ................................................................................................>= 0,16 



120 
 

Coeficient de retrorreflexió (UNE 135-362).................................................. Ha de complir 
Envelliment artificial accelerat (UNE 135-362) .......................................Sense variacions 
 
CAPTAFARS PER ANAR COL.LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 
 
El contorn del cos dels captafars no presentarà cantells vius que constitueixin un perill 
per a la seguretat de la circulació. 
 
El captafars pot estar format per una o més peces i anirà fixat a la superfície del paviment 
amb adhesius, cargols o incrustat al paviment. 
 
En cas d’estar format per una o més peces només podrà ser desmuntat amb un estri 
especial proporcionat pel mateix fabricant. 
 
L’element retrorreflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
 
Visibilitat nocturna dels captafars permanents: En un assaig realitzat segons les 
prescripcions de la norma UNE 135-260/94 el coeficient d’intensitat lluminosa d’un 
captafars a de ser superior als valors de la següent taula multiplicat pel factor de color 
apropiat. 
 
Factor de color: 
Blanc .............................................................................................................................. 1 
Groc............................................................................................................................. 0,6 
 
Visibilitat nocturna en captafars temporals: En captafars temporals els valors mínims del 
coeficient d’intensitat lluminosa suficient. 
 
Es considera que el captafars compleix amb el especificat per a la visibilitat nocturna, 
en qualsevol de les possibles posicions de mesura, sempre que es dongui almenys una 
de les dues situacions següents: 
 

- El valor no serà inferior al 80% del mínim especificat. 
- El valor mig de les mesures efectuades a l’esquerra i a la dreta en cadascun 
dels angles especificats, en la totalitat de les mostres assajades, sigui igual o 
superior als mínims establerts a les taules anteriors. 

 
Visibilitat diürna: En un assaig realitzat segons les prescripcions de la norma UNE 135-
260/94 i fent servir una geometria de mesura 45/0 el cos del captafars ha de tenir un 
valor de les seves coordenades cromàtiques (x,y) tals que se situin dintre del 
corresponent polígon de color. 
 
FITES DE POLIETILÈ AMB REVESTIMENT REFLECTANT DE COLOR ATARONJAT: 
 
Les mesures de la placa rectangular han de ser de 15x9,5 cm. 
La placa ha d’anar fixada a un pal al que ha d’anar pintat amb les mateixes 
característiques de la placa, en l’extrem tocant a la senyal, en un tram d’uns 70 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada unitat ha de portar marcat de forma indeleble i ben visible com 
a mínim les dades següents: 
 
- Nom del fabricant 
- Data de fabricació 
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Emmagatzematge: Protegides de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitats necessàries subministrades a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 135-362-94 EXP "Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo”. 
 
UNE 135-260-94 EXP “Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Captafaros, características y métodos de ensayo”. 
 
Ordre Circular 325/97T sobre senyalització, balisament i defensa de les carreteres en el 
que fa referència als seus materials constituents del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Carreteras Norma de carreteres 8.3-IC del MOPU “Señalización de obras” 
 
6.7 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Elements accessoris per a la implantació d’elements de senyalització o de protecció de 
vialitat. S’han considerat els elements següents: 
 

- Suport de perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent UPN o C, per a suport de 
barres de seguretat. 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de senyals de 
trànsit. 
- Captallums de forma angular de planxa d'acer galvanitzat i làmina reflectora, 
per a barreres de seguretat. 
- Estructures de suport d’acer galvanitzat, per a senyals: 
- Banderola 
- Pòrtic 
- Elements de fixació d'acer i material auxiliar, per la fixació d'un metre de barrera 
de seguretat. 
- Elements de fixació d’acer, per a senyals de trànsit. 
- Placa amb perns per a fonamentació de suport de rètols de senyalització. 

 
SUPORTS: 
 
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la 
norma UNE 37-501 i UNE 37-508. 
Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i 
UNE 135-314. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de 
perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
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No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
 
Tipus d'acer (UNE 36-093) ...................................................................................... AP 11 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C......................................Norma UNE 135-122 
Dimensions i toleràncies de suports tipus UPN ...........................................Norma EA-95 
Toleràncies dels perfils de tub d’acer: 

- Dimensions de la secció: 
- Amplària .................................................................................................. 0,8 mm 
- Alçària .................................................................................................. ± 0,5 mm 
- Gruix ......................................................................................................... ± 0,25 
- Fletxa ...................................................................................................<= 0,002 l 

 
ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
 
En el cas de senyals de circulació, els ancoratges per a plaques i lamelꞏles, així com els 
cargols de sustentació, compliran les característiques de les normes UNE 135-312 i 
UNE 135-314. Els ancoratges, cargols i accessoris per a pòrtics i banderoles compliran 
les condicions de la norma UNE 135-315 en el cas d’elements d’acer galvanitzat, i UNE 
135-316 en el cas d’elements d’alumini. 
Compliran les condicions de la norma UNE 135-125. S’utilitzarà acer de grau AP-11, 
segons UNE 36-093. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran 
acers de característiques similars als normalitzats. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
En elements d’unió no definits a cap norma, s’utilitzaran acers de característiques 
similars als normalitzats. 
 
Diàmetre dels cargols: 

- Canya ...................................................................................................... 16 mm 
- Cap .......................................................................................................... 34 mm 

Pas dels cargols ................................................................................................pas mètric 
Femelles ........................................................................................... hexagonal tipus DIN 
Volandera a la unió entre bandes .........................................................................circulars 
Volanderes a la unió banda-separador .......................................... rectangular 85x85 mm 
 
CAPTALLUMS: 
 
No han de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
El sistema de subjecció a la barrera ha de garantir que el captallums no es desprengui 
amb els sistemes de neteja mecànics i que no disminueixi la superfície reflectant. 
Reflectància inicial: Col.locades a 55 cm del terra, en fila separades 20 m. les unes de 
les altres, al enfocar-les amb les llums curtes des d'una distància de 20 m. de la primera 
es vegin les 5 primeres, i amb les llums llargues les 10 primeres. 
La làmina reflectant ha de complir les prescripcions de la UNE 135-330. 
Superfície reflectant (S) ...................................................................... 50 >= S >= 60 cm2 
Reflectància als 5 anys ...........................................................>= 70% Reflectància inicial 
Gruix de la xapa d'acer ............................................................................................ 3 mm 
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ELEMENTS GALVANITZATS: 
 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de 
cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE 37- 501 i 37-508 en el cas de pals i 
altres elements. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Massa de recobriment (UNE 37-501) ............................................................>= 500 g/m2 
Puresa del zinc ........................................................................................................98,5% 
Adherència del recobriment (UNE 37-501) ................................................. Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE 7-183) .................................................... Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
CAPTALLUMS: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. Els elements 
han d'estar garantitzats per cinc anys, de tal manera que si la seva capacitat reflectant 
es inferior a l'establerta, l'empresa constructora els haurà de reposar i tornarà a instal.lar. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS DE TUB: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
SUPORT DE PERFIL D’ACER: 
kg de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
ELEMENTS DE FIXACIÓ, CAPTALLUMS, PLAQUES AMB PERNS PER A 
FONEMENTACIÓ DE SUPORTS O ESTRUCTURES DE SUPORT: 
Unitats necessàries subministrades a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
UNE 135-122-94 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos”. 
 
SUPORTS: 
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación." 
 
CAPTALLUMS: 
 
"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical 
de Carreteras" MOPU 
 
UNE 135-260-94 (EXP) “Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Captafaros. Características y métodos de ensayo.” 
 
UNE 135-330-93 (EXP)."Señalización vertical.Señales verticales retroreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio.Características y métodos de ensayo". 
 
6.8 VALVULES DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
 
Vàlvules de seguretat per a instalꞏlacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvules de seguretat d'interrupció per a roscar o embridar 
- Vàlvules de seguretat de fuita per a roscar 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instalꞏlació. 
Ha de ser estanca inclús després de successius muntatges i desmuntatges. 
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol 
intervenció. 
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
S'ha de comprovar que la pressió de tarat calculada al projecte estigui compresa dins 
del camp de pressions de treball de la vàlvula. 
Ha de dur una placa de característiques segons DIN 3381. 
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1:1982 i ISO 228-1:1982. 
 
VALVULES D'INTERRUPCIO: 
 
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla. 
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un 
element obturador. 
Els elastòmers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 
Han de ser resistents als esforços de muntatge. 
Característiques de funcionament : 
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Han de funcionar correctament en les següents condicions : 
- En tot el rang de pressions de servei. 
- Entre 0° i 60° C. 

 
VALVULES DE FUITA: 
 
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla i membrana. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 
 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat 
d'instruccions de muntatge. 
 
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a la humitat i a la temperatura. 
 
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 

- Nom del fabricant. 
- Referència del tipus. 
- Pmàx de servei en mbar. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 3381 06.84 "Safety devices for gas supply installations operating at working 
pressures up to 100 bar." 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales." 
"Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos." 
"Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles." 
Per diàmetres <= DN 50: 
UNE EN 126-95 "Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos." 
 
 
6.9 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B0E2, D070. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, colꞏlocats amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a 
revestir o d'una o dues cares vistes 
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o 
d'una cara vista 
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- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares 
vistes 
- Formació de pilar amb blocs encadellats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Colꞏlocació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
No pot ser estructural. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Junts de control: 

- Separació................................................................................................<= 12 m 
................................................................................................ <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI ................................................<= 5 m 

Distància de l'última filada al sostre........................................................................... 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 
- Planor i horitzontalitat de les filades: 

- Alçària.........................................................................................................± 15 mm/3 m 
.....................................................................................................................± 25 mm/total 
- Aplomat .......................................................................................................± 10 mm/3 m 
.....................................................................................................................± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: 
- Horitzontals..........................................................................................................+ 2 mm 
- Verticals...............................................................................................................± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre ................................................................± 5 mm 
- Distància entre obertures ...................................................................................± 20 mm 
 
PARET O PAREDO: 
 
Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden 
haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es 
massís. 
 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 
verticals, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que 
hi hagi un espai de 2 cm entre l’última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai 
abans de 24 h d'haver fet la paret. 
 
PARET O PAREDO (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui 
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F. 
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Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i 
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 
 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
 
Gruix dels junts: 
- Verticals................................................................................................................ 0,6 cm 
- Horitzontals......................................................................................................<= 1,2 cm 
 
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 
 
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 
 
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 
 
El pilar ha d'estar travat a la paret. 
 
Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 
 
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 
 
Gruix dels junts verticals.....................................................................................<= 1,2 cm 
 
PAREDO O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 
d'alçària, com a màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
 
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
 
S'ha d'humitejar el bloc per colꞏlocar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de 
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 
no s'ha d'humitejar. 
 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PARET O PAREDO: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
PILAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
PARET O PAREDO (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 
 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,00 m2................................................................No es dedueixen. 
- Obertures > 1,00 m2 ............................................................ Es dedueix el 100%. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.10 PAVIMENTS DE PEDRA CALCARIA 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B0G1, D070. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, colꞏlocades 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 
- Colꞏlocació de la base de morter 
- Humectació i colꞏlocació de les peces 
- Colꞏlocació de la beurada de ciment 
- Neteja, protecció del morter fresc i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres 
defectes superficials. 
 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar colꞏlocades en alineacions rectes segons l'especejament previst. 
 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
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Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell ......................................................................................................± 10 mm 
- Planor................................................................................................± 4 mm/2 m 
.......................................................................................................Celles <= 2 mm 
- Rectitud dels junts............................................................................<= 3 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La colꞏlocació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 
morter. 
 
S'han de colꞏlocar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix, s'esperarà 24 h i després s'estendrà la beurada. 
 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim ...........................................No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2................................................. Es dedueix el 100% 

 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.11 SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B011. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat 
o seleccionat. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. 
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos. 
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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 (NLT-108). 
Índex CBR...................................................................................................................>= 5 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell ......................................................................................................± 20 mm 
- Planor..............................................................................................± 10 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts. 
El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos. 
 
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement 
paralꞏleles a l'esplanada. 
 
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la 
tongada superior. 
 
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats 
i segellar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
6.12 PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 
 
Els seus elements tenen eventualment com a components elements de: B011, B031, 
B033, B034, B037. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Formació de paviment amb materials de pedrera. 
 
S'han considerat els materials següents: 

- Paviment de tot-u artificial 
- Paviment de rebuig de pedrera 
- Paviment de granulat 
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En paviments granulars: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
En el segellat de paviment granular: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Humectació de la capa de granulat gros 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 
- Compactació del conjunt 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
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 (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície .............................................................................± 20 mm 
- Planor..............................................................................................± 10 mm/3 m 

 
PAVIMENTS GRANULARS: 
Toleràncies d'execució: 

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

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la 
norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació. 
 
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 en que la D.F. autoritzi el 
contrari. 
 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat 
òptima. 
 
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. 
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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 D.F. 
 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, 
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
PAVIMENTS GRANULARS: 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 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 colꞏlocar la capa següent. 
 
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL: 
 
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que 
reompli els buits que han quedat. 
 
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona 
ha de ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de 
cadascuna d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 
la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
PAVIMENTS GRANULARS: 
 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
6.13 PAVIMENTS DE FORMIGO VIBRAT 
 
Els seus elements tenen eventualment com a components elements de: B060, D051, 
D052, D053, D054. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
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Formació de paviments de formigó vibrat. 
 
S'han considerat les colꞏlocacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En la colꞏlocació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació d'elements de guiat de les màquines 
- Colꞏlocació del formigó 
- Execució de junts en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 

En la colꞏlocació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació dels encofrats laterals 
- Colꞏlocació dels elements dels junts 
- Colꞏlocació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó fresc i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir 
segregacions. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar 
amb resina epoxi, segons les instruccions de la D.F. 
 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
 
La fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma 
NLT-335/87 ha d'estar compresa entre 0,70 mm i 1 mm. 
 
Resistència característica estimada del 
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies.....................................................>= 0,9 x Fck 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 

- Per a formigó HP-35........................................................................>= 35 kg/cm2 
- Per a formigó HP-40........................................................................>= 40 kg/cm2 
- Per a formigó HP-45........................................................................>= 45 kg/cm2 

 
Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta ............................................................................± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada.................................................................± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de sobrepassar en cap moment els 30°C. 
 
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 D.F. 
 
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 pasar més d' 1 h. La D.F. podrà 
ampliar aquest plaç fins a un màxim de 2 h. 
 
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 de varis centímetres 
d'alçada. 
 
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'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions. 
 
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. 
 
S'han de disposar passarelꞏles mòbils per a facilitar 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 el paviment construït. 
 
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 colꞏloqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi perfectament 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 D.F. 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància 
del junt més proper. 
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S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material 
plàstic o similar, la part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície 
del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
 
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 ilꞏluminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb 
llum natural. 
 
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc. 
 
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. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi 
un altre sistema. 
 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan 
aviat com quedin lliures. 
 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pelꞏlícula formada 
s'hagi fet malbé durant el període de cura. 
 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó 
amb una membrana de plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva 
posada a l'obra. 
 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament de la mateixa, 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 7 dies de l'acabat del paviment. 
 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del 
paviment. 
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COL.LOCACIO AMB ESTENEDORA: 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoplats 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. 
 
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 seva fletxa entre dos piquets consecutius 
no sigui superior a 1 mm. 
 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàlꞏliques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja 
junt a una 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. 
 
COL.LOCACIO AMB REGLE VIBRATORI: 
 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment colꞏlocada i apunt una longitud 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 
 
La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de 
fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 
la D.T. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado." 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
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(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó 
vibrat. 
 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
6.14 TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
 
Tractaments superficials mitjançant regs amb granulats, per a capes de rodadura. 
S’han considerat els regs següents: 

- Reg monocapa simple 
- Reg monocapa doble 
- Doble tractament superficial 

La unitat d´obra inclou les operacions següents: 
Reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
- Apisonat del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

Reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

Doble tractament superficial: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat. 
- Estesa i piconatge del granulat. 
- Segona aplicació del lligant hidrocarbonat. 
- Estesa i piconatge de la segona capa de granulat. 
- Eliminació del granulat no adherit. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El tractament superficial no es podrà iniciar fins que la D.O. hagi aprovat la corresponent 
fórmula de treball, que indicarà: 

- La granulometria de cada fracció d’àrid segons els tamisos UNE 25 mm; 20 
mm; 12,5 mm; 10 mm; 6,3 mm; 5 mm; 3,2 mm; 2,5 mm; 1,25 mm i 0,63 mm. 
- La dotació màxima, mitjana i mínima de lligant i granulat per a cada capa. 
- En cas d’utilitzar addicions, la seva dosificació. 
- En el seu cas, la temperatura d’aplicació del lligant. 

 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de 
granulat. 
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Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al 
lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175/73. 
 
DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL: 
 
Dosificació i tipus de granulats: 

- 1ª aplicació (granulat tipus AE-20/10) ............................................................ 2/3 
- 2ª aplicació (granulat tipus AE-10/5) .............................................................. 1/3 

Dosificació del lligant: 
- 1ª aplicació ...................................................................................................60% 
- 2ª aplicació ...................................................................................................40% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
 
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, 
brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb 
aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 
 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin 
amb lligant. 
 
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la 
duplicació de la dotació als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre 
material sota els difusors. 
 
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte 
de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 
 
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, 
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 
 
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per 
a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
 
Una vegada apisonat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a 
judici de la D.F., per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar 
tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la 
circulació. 
 
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial, com a mínim les 24 h. següents 
a la seva terminació. Si això no és factible, es limitarà la velocitat a 40 km/h i s'avisarà 
del perill que representa la projecció d'àrids. 
 
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial, com a mínim durant les 24 h. 
següents a la seva terminació. Si això no és factible, és limitarà la velocitat a 40 km/h. 
En els 15 dies següents a l'apertura a la circulació, i a excepció de que la D.F. ordeni el 
contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
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Quan la superfície a tractar sigui superior a 70.000 m2 s'ha de fer un tram de prova 
prèviament al tractament superficial. 
 
La D.F. podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
 
LLIGANT DE QUITRÀ O BETUM ASFÀLTIC: 
 
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades. 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts des del començament de la 
seva estesa. 
 
LLIGANT DE BETUM ASFÀLTIC FLUIDIFICAT O EMULSIÓ: 
 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 30 minuts des del començament de la 
seva estesa. 
 
REG MONOCAPA DOBLE: 
 
En el cas que la D. F. ho consideri oportú, s’ha de fer un piconatge auxiliar 
immediatament després de l’estesa del primer granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament 
superficial. 
 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) del 29.5.88 sobre tractament del sòl “in situ” 
i tractaments especials amb lligants hidrocarbonats. 
 
6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
6.15 CLAVEGUERES AMB FORMIGÓ VIBROPREMSAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
 
Drenatges transversals i clavegueres realitzats amb tubs prefabricats de formigó 
vibropremsat o armat. 
 
S’han considerat els casos següents: 
 

- Canalitzacions amb tub de formigó vibropremsat, inclòs base i reblert per sobre 
de la generatriu amb formigó 
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- Canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M., inclòs refinat de base, 
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó 
- Drenatges amb tub de formigó vibropremsat de 30 a 100 cm de diàmetre, inclòs 
excavació, terraplenat, solera de formigó, rejuntat, argollat i part proporcional 
d'aletes 
- Drenatge amb tub de formigó vibropremsat de més de 100 cm de diàmetre o 
amb tub de formigó armat 
A.S.T.M., inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En les canalitzacions amb tub de formigó vibropremsat: 

- Formigonament de la solera 
- Colꞏlocació del tub 
- Segellat dels junts 
- Reblert de la rasa amb formigó 
- Proves de pressió interior i d´estanquitat de la canonada instalꞏlada 
 

En les canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M.: 
- Refinat de la base 
- Muntatge i desmuntatge d'encofrats de la solera 
- Formigonament de la solera 
- Colꞏlocació del tub 
- Segellat dels junts 
- Reblert de la rasa amb formigó fins a mig tub 
- Proves de pressió interior i d´estanquitat de la canonada instalꞏlada 
 

En els drenatges amb tub de formigó vibropremsat de 30 a 100 cm de diàmetre: 
- Excavació de la rasa que contindrà el tub 
- Formigonament de la solera 
- Colꞏlocació del tub 
- Segellat dels junts 
- Argollat amb formigó fins a cobrir 10 cm la generatriu superior del tub 
- Reblert de la rasa amb terres procedents de la pròpia obra 
- Execució d´aletes 
- Proves de pressió interior i d´estanquitat de la canonada instalꞏlada 
 

En els drenatges amb tub de formigó vibropremsat de més de 100 cm de diàmetre o 
amb tub de formigó armat A.S.T.M.: 

- Formigonament de la solera 
- Colꞏlocació del tub 
- Segellat dels junts 
- Argollat amb formigó 

- Reblert de la rasa amb formigó fins a mig tub 
- Proves de pressió interior i d´estanquitat de la canonada instalꞏlada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els tubs han de seguir les alineacions indicades a la D.T. Han de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb formigó, i 
interiorment amb un rejuntat de morter. 
 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
 
Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. 
 
Per damunt del tub s'haurà de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat ..................................................................>= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat .................................................................>= 60 cm 

 
Amplària de la rasa .........................................................................>= D nominal + 40 cm 
 
Gruix de la solera de formigó: 

- Per a tubs de D <= 60 cm ......................................................................>= 10 cm 
- Per a tubs de 60 cm < D < 150 cm ........................................................>= 15 cm 
- Per a tubs de D >= 150 cm ....................................................................>= 20 cm 

 
Amplària de l'anella de formigó ...........................................................................>= 20 cm 

..............................................................................<= 30 cm 
Gruix de l'anella de formigó: 

- Per a tubs de D < 150 cm ......................................................................>= 10 cm 
- Per a tubs de D >= 150 cm ....................................................................>= 20 cm 

 
Resistència característica estimada  
del formigó (Fest) al cap de 28 dies ................................................................>= 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
Característiques del morter de rejuntat: 

- Tipus de ciment ...............................................................................CEM II/32,5 
- Dosificació de ciment .........................................................450 kg/m3 de morter 

Pressió de la prova d'estanquitat ..................................................................<= 1 kg/cm2 
 
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. 
En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de 
garantir que el formigó no es contamini amb les terres. 
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Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
 
Abans de la colꞏlocació dels tubs 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 
a la D.F. 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
 
Durant el procés de colꞏlocació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà de corretges de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
 
Els tubs s'han de calçar i acodar per a impedir el seu moviment. 
 
Colꞏlocats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure de 
terres, pedres, eines de treball, etc. 
 
En cas d'interrompre's la colꞏlocació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. 
 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada per la generatriu inferior del tub, descomptant les 
interrupcions degudes a pericons, registres, etc. 
 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
canonada instalꞏlada. 
 
Inclou igualment el formigó de reblert i el seu escreix per formigonar contra terres o 
l’encofrat corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones." 
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5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
6.16 PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Pericó de paret i solera de formigó executat “in situ”. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Excavació 
- Preparació de la superfície de recolzament 
- Muntatge i desmuntatge d’encofrats 
- Colꞏlocació del formigó de la solera 
- Formació de les parets de formigó, previsió de passos de tubs, etc... 
- Preparació per a la colꞏlocació del marc de la tapa 
- Reblert amb terres procedents de la pròpia obra 
- Compactació de les terres 
- Transport dels materials sobrants a l’abocador 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest).........................>= 0,9 Fck kp/cm2 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera....................................................................................± 20 mm 
- Aplomat de les parets ...............................................................................± 5 mm 
- Dimensions interiors ....................................................... ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret..................................................................... ± 1% gruix nominal 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
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En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de 
garantir que el formigó no es contamini amb les terres. 
 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats 
o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou el pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 
 
6.17 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
AMBIT D’APLICACIÓ: 
 
Caixes muntades superficialment per a instalꞏlacions elèctriques de tensió baixa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Colꞏlocació i anivellació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La caixa ha de quedar colꞏlocada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
Toleràncies d'execució: 
 

- Posició....................................................................................................± 20 mm 
- Aplomat .......................................................................................................± 2% 

 
S’identificarà la caixa i/o els circuits que s’hi deriven amb etiquetes amb inscripcions 
indelebles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
No hi ha condicions específiques del procés d’instalꞏlació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
6.18 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
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DEFINICIÓ: 
 
Subministrament, instalꞏlació i connexionat de cables elèctrics lliures d’halògens amb 
conductors de coure de tensió d’aïllament 0,6/1 kV. 
 
Els tipus d’instalꞏlació son: 

- Grapejat sobre paraments verticals o horitzontals 
- Estesa en qualsevol tipus de canalització 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Han de ser lliures d’halògens, no propagadors de flama, no propagadors d’incendis i de 
baixa emissió de fums, amb conductors de coure de classe 2 ó classe 5. 
 
Els cables han d’anar canalitzats en safates, en canals al terra, en tubs o directament 
grapats a la paret, segons els sistemes d’instalꞏlació definits a les normatives vigents i 
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
Els cables han d’anar convenientment identificats i separats al llarg del traçat, de manera 
que han de ser fàcilment localitzables. 
 
 
S’han d’utilitzar els colors de cobertes normalitzats. Els cables corresponents a cada 
circuit s’han d’identificar convenientment en l’inici del circuit al qual correspon, en els 
canvis de direcció i durant el seu recorregut cada 20 m. Per això, s’han d’utilitzar 
etiquetes o altres elements d’identificació adients i indelebles. 
 
En l’estesa dels cables s’ha d’evitar la formació de coqueres (excepte les especificades 
en el projecte) i torçades, així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
No s’han de corbar els cables amb radis inferiors als recomanats pel fabricant i que, en 
cap cas, han de ser inferiors a 10 vegades el seu diàmetre, ni s’han d’enrotllar amb 
diàmetres més petits que el de la capa inferior assentada sobre la bobina de fàbrica. 
 
En cap cas es permet la unió de conductors, com cavalcaments o derivacions, per 
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors. Els conductors s’han de 
connectar per mitjà de terminals adequats, vigilant sempre que les connexions no quedin 
mai sotmeses a esforços mecànics. Els empalmaments i connexions s’han de realitzar 
utilitzant borns de connexió (muntats individualment o constituint blocs o regletes de 
connexió) o mitjançant empalmaments compressius amb acabat termoretràctil. 
 
Tots els empalmaments i connexions que es realitzin amb borns de connexió hauran de 
disposar-se a l’interior de caixes apropiades. En les caixes només poden entrar els 
conductors d’un mateix circuit, havent-se d’utilitzar una caixa de derivació per a cada 
circuit. A més, les caixes han de portar marcada la denominació del circuit que s’hi 
deriva. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Abans d’iniciar-se l’execució es farà un replanteig previ amb la D.F. 
 
Els conductors mantindran el seu número i secció, indicats en els esquemes 
corresponents, en tot el seu recorregut. 
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GRAPEJAT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS: 
 
El cablejat es fixarà mitjançant conjunts de tacs i brides de dimensions adequades, 
colꞏlocats a 40 cm de distància com a màxim. El tipus de tacs a utilitzar serà l’adequat 
segons les característiques del parament, i les brides seran de poliamida. 
 
Com a instalꞏlació grapejada s’entén també l’estesa de cable en túnel sobre perfils 
omega amb suports. 
 
ESTESA EN QUASEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ: 
 
Per a qualsevol tipus de canalització s’entén instalꞏlació en tub, en canal o en safata; en 
muntatge superficial o encastat. 
 
Es complirà sempre l’especificat al REBT en referència a la instalꞏlació de diferents tipus 
de circuits per l’interior d’una mateixa canalització. 
 
Els cables s’han d’instalꞏlar a les canalitzacions utilitzant guies adequades i no s’han de 
sotmetre els cables a fregaments que puguin perjudicar l’aïllament i coberta dels 
mateixos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, inclosa la part proporcional de material auxiliar i accessoris de 
muntatge. 
 
Aquesta unitat d’obra comprèn tot el necessari per a situar els materials a peu d’obra, 
muntatge, instalꞏlació i connexionat dels mateixos. Inclou també el transport de totes les 
eines i medis auxiliars al lloc de treball i la seva retirada, disposició dels medis de 
seguretat i protecció reglamentaris i aplec de tots els materials a peu d’obra. 
 
INSTAL:LACIÓ GRAPADA: 
 
Inclou també la part proporcional d’elements de fixació necessàris (tacs, brides, perfils 
guia, etc.). 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
“Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.” 
UNE 20.427 “Ensayo de cables sometidos a un incendio” 
UNE 20.431 “Características de cables resistentes al fuego” 
UNE 20.432 “Ensayos de cables eléctricos sometidos al fuego. Ensayo de un conductor 
aislado o de un cable expuesto a la llama.” 
UNE 21.022 “Conductores de cables aislados y su correspondiente CEI 228” 
UNE 21.089 “Marcaje por inscripción de conductores aislantes de cables de más de 5 
conductores” 
UNE 21.123 “Cables de transporte de energía aislantes con dieléctrico seco” 
UNE 21.143 “Ensayo de cubiertas exteriores de cables” 
UNE 21.147 “Ensayos de gases desprendidos durante la combustión de los cables 
eléctricos”. Així com la seva correspondent norma CEI-754 (1).82 (2).91 
UNE 21.172 “Medición de la densidad de los humos producidos por combustión de 
cables” 
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6.19 REG MANUAL 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B011. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de 
camió cisterna. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- De superfícies 
- D'escossells 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la 
superfície o punts per regar 
- Reg de les espècies vegetals 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la D.F. 
 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de 
seguir les especificacions de la D.T., o en el seu defecte les determinades per la D.F., 
d'acord amb l'època de l'any, les condicions meteorològiques i les espècies vegetals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del 
matí. 
 
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per 
evitar l'arrossegament de la terra o de les llavors. 
 
Quan es rega, l'escossell ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de 
condicions i el regatge no ha d'afectar-les. 
 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la 
plantació. 
 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a 
la plantació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REG DE SUPERFICIES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
REG D'ESCOSSELLS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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7 PLEC DE CONDICIONS CAPITOLS D'OBRA 
 
7.1 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
Definició 
La que figura a l'apartat corresponent de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 

 Accés rodat realitzat. 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels elements a executar segons les especificacions 

del projecte i ordres de la Direcció Facultativa. 
 Extracció dels elements sobre posats, deixant l'element a punt 

d'enderrocar. 
 Replanteig taquimètric del conjunt. 

b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
 Enderroc de l'element pel sistema descrit a la memòria. 
 Regada de la zona a enderrocar i de les runes. 
 Transport interior i càrrega de runes sobre camió. 
 Transport per camió i descàrrega de runes a l'abocador situat a qualsevol 

distància. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Realització d'un plànol de replanteig amb els nivells de projecte i nivells després 

de l’esbrossada del terreny i esplanada dels vials. 
  

Amidament i abonament 
L'amidament es realitzarà segons la quantitat real d'unitats descrites a l'estat 
d'amidaments i compren totes les operacions descrites en aquest plec i en general. 
Quan a l'abonament s'ha de distingir entre l'enderroc dels elements d'edificació i el 
replanteig. 
Quan l'enderroc es refereixi a tota una edificació, l'abonament es realitzarà en una sola 
vegada quan estigui totalment acabat. 
Les partides de replanteig s'abonaran un cop entregat el plànol de replanteig. 
 
7.2 SANEJAMENT 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig del clavegueram i pericons de sanejament. 
 Definició i replanteig dels junts estructurals i de retracció de la solera. 
 Materials a peu d'obra. 
 Acceptació dels materials per la Direcció Facultativa. 

 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
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 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 
neta i lliure d'obstacles. 

 Subministrament i colꞏlocació de clavegueres, ancoratge, unions, peces 
d'especial protecció, construcció del llit de formigó i anellada de junts. 

 Construcció dels pericons de les connexions de serveis de posada a terra, 
electricitat, fontaneria i prevenció d'incendis. 

 Anivellament previ a l'estesa de la sorra d'un emmacat de grava. 
 Colꞏlocació de la capa de sorra i compactació. 
 Colꞏlocació i formació d'una làmina de polietilè de 0'50 mm. 
 Formació de junts de retracció i estructurals d'acord amb les definicions de la 

NTE-RS-1973 amb polietilè expandit de 20 mm. 
 Colꞏlocació del xarxat electrosoldat de 10x30x4 mm. 
 Manteniment del grau d'humitat idoni per un bon curat del formigó. 

 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fix l'estat d'amidaments. 
Les mides seran referides a les mesures d'obra descomptant els murs perimetrals. 
 
7.3 XARXA AIGUA POTABLE 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels elements a executar, segons les especificacions del 

projecte. 
 Control de qualitat dels aparells i materials a colꞏlocar, segons les especificacions 

del projecte i les instruccions complementàries. 
 Suport a punt de rebre l'aparell. 

 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
 Colꞏlocació i retirada de l'apuntalament, bastida necessària i travades. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Colꞏlocació dels tubs i accessoris de muntatge: aixetes de pas, vàlvula de 

retenció, connexions a les derivacions individuals, quadre d'indicació de l'aixeta 
de pas de cada habitatge i suports. 

 Presa de pressió a 20 Kp/cm2 i control d'absència de fuites d'aigua, segons el 
títol 6 de la NB.I.I.S.A. 

 Compliment de la Instrucció Tècnica IT.IC. 
 Compliment de les normes bàsiques per a les instalꞏlacions interiors de 

subministrament d'aigua. 
 Subministrament i colꞏlocació de l'element amb els accessoris necessaris per a 

evitar les vibracions i sorolls, accessori de muntatge segons les especificacions 
del projecte. 

 Subministrament i colꞏlocació dels tubs i accessoris de muntatge, colzes, tes, 
maniguets, platines, reduccions i junts, segons les especificacions del projecte. 

 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
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El criteri d'amidament és la unitat colꞏlocada provada i en servei, segons les indicacions 
del projecte i les instruccions de la companyia subministradora. 
 
7.4 XARXA ELECTRICITAT 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig de l'element i accessoris, segons els plànols i esquemes del 

projecte. 
 Suport acabat i preparat i a punt de rebre l'element. 
 Control de qualitat dels elements segons les especificacions i condicions del 

projecte i l'informe de la Companyia Subministradora. 
 Mides de la instalꞏlació o suport d'acord amb les Normes Bàsiques indicades a 

l'apartat corresponent d'aquest projecte. 
 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
 Colꞏlocació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Compliment de les característiques elèctriques, constructives i tipus, 

normalitzades i homologades per les companyies subministradores. 
 Compliment del REBT i la Instrucció MIBT. 
 Subministrament i colꞏlocació de l'element, inclosos tots els accessoris de 

muntatge i funcionament al lloc previst, d'acord amb les prescripcions del 
projecte. 

 Comprovació de les característiques dels elements segons la Instrucció MIBT i 
possibilitat de canviar-los si no les compleixen o de recanviar-los o substituir-los 
quan no funcionin. 

 Protecció contra contactes indirectes. 
 Preparació i mecanització de les derivacions i distribucions per a tubs, cables i 

conductors. 
 Comprovació de la colꞏlocació de tots els elements, així com dels acabats, 

fixacions, tapes i la possibilitat de passar cables i canviar-los. 
 Compliment de les característiques mecàniques i elèctriques dels conductors, 

aïllaments, proteccions, etc., tensions d'utilització segons UNE i REBT en funció 
del tipus d'instalꞏlació, lloc d'emplaçament, temperatura, etc., segons instrucció 
MIBT. 

 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
El criteri d'amidament serà de les característiques especificades al projecte i l'informe 
de la Companyia Subministradora, complet, colꞏlocat, connectat, comprovat i en servei. 
Les mides seran segons els plànols del projecte. 
 
7.5 XARXA TELEFONIA 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
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Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels materials, llums i accessoris a colꞏlocar, segons els 

plànols i esquemes del projecte. 
 Suport preparat a punt de rebre l'element. 
 Comprovació de la qualitat del material telefònic i de les característiques i 

funcions segons les especificacions del projecte. 
 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries per al muntatge de la 

xarxa de telefònica. 
 Colꞏlocació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Subministrament, preparació i fixació del suport. 
 Protecció contra contactes indirectes d'altres instalꞏlacions. 
 Subministrament i colꞏlocació de l'element al lloc adequat, fixació i connexió als 

conductors d'alimentació, segons les especificacions del projecte. 
 Compliment de les característiques mecàniques, funcionals segons la CTN i el 

tipus d'instalꞏlació. 
 Comprovació de la colꞏlocació i funcionament de tots els elements, de la 

resistència d'aïllament segons les instruccions de la CTN. 
 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
El criteri d'amidament és la unitat completa, instalꞏlada, comprovada, connectada i en 
servei segons les indicacions i mides del projecte. 
 
7.6 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels materials, llums i accessoris, segons els plànols i 

esquemes del projecte. 
 Suport preparat a punt de rebre l'element. 
 Comprovació de la qualitat del material i de les característiques elèctriques i 

funcionals segons les especificacions del projecte. 
 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries per al muntatge de 

les llumeneres. 
 Colꞏlocació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Subministrament, preparació i fixació del suport, bastidor, carril o suspensió per 

a colꞏlocar els llums. 
 Protecció contra contactes indirectes. 
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 Subministrament i colꞏlocació de l'element al lloc adequat, fixació i connexió als 
conductors d'alimentació, segons les especificacions del projecte. 

 Compliment de les característiques mecàniques, funcionals i elèctriques, segons 
el REBT i el tipus d'instalꞏlació. 

 Comprovació de la colꞏlocació i funcionament de tots els elements, de la 
resistència d'aïllament i la rigidesa dielèctrica segons la instrucció MIBT. 

 Comprovació del nivell mitjà d'ilꞏluminació resultant i del to de color de la llum. 
 Comprovació de la verticalitat del bàcul, de la fixació i del pintat, de tots els 

elements que componen el llum. 
 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
El criteri d'amidament és la unitat completa, instalꞏlada, comprovada, connectada i en 
servei segons les indicacions i mides del projecte. 
 
7.7 VIALS I VORERES 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels elements a executar, segons les especificacions del 

projecte. 
 Acceptació del material de base i sub-base per part de la Direcció Facultativa. 
 Acceptació del material de la capa de rodadura per la Direcció Facultativa. 

 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries per al muntatge de 

les llumeneres. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Subministrament i colꞏlocació, vibrat i curat del formigó i protecció d'aquest, 

segons les especificacions del projecte. 
 Anivellament de l'acabat i vigilància dels encofrats. 
 Formació dels junts. 
 Elaboració de l'acabat segons les especificacions del projecte. 
 Manteniment del grau d'humitat idoni per a l'obra a colꞏlocar. 
 Subministrament i colꞏlocació amb el material idoni i en la forma indicada, deixant 

junts no més petits d'un mm, junts constructius o de dilatació, rejuntat amb pasta 
de ciment i neteja segons les especificacions del projecte. 

 Manteniment del grau d'humitat idoni per a l'obra a colꞏlocar. 
 Subministrament i colꞏlocació a truc de maceta amb morter, deixant junts no més 

petits d'un mm, junts constructius o de dilatació, rejuntant amb pasta de ciment i 
neteja segons les especificacions del projecte. 

 Subministrament colꞏlocació flotant amb formació de llit de morter, reglades de 
morter d'assentament de l'element, colꞏlocació de grava, junts oberts, segons les 
especificacions del projecte. 

 Subministrament i colꞏlocació de l'element amb formació de llit de sorra, aplicació 
de morter empolsat de ciment, colꞏlocació de l'element a l'estesa deixant junts 
no més petits d'un mm, junts de construcció o de dilatació, rejuntat amb pasta de 
ciment i neteja segons les especificacions del projecte. 

 Poliment i abrillantament segons les especificacions del projecte. 
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 Abrillantament de l'element segons les especificacions del projecte. 
 Recepció del material segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a obra de Carreteres i Ponts. 
 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
Els criteris per als de formigó serà la superfície de la solera executada segons les mides 
dels plànols del projecte. 
Per a les voreres, pedra natural i artificial, el criteri serà la mida del paviment, colꞏlocat 
segons les mides dels plànols del projecte. El preu unitari inclou les minves. 
Per a les mescles bituminoses per a la superfície executada segons les mides dels 
plànols del projecte. 
 
7.8 EQUIPAMENT FIX 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició i replanteig dels elements a executar. 
 Suports preparats per a la realització i fixació de l'equipament. 

 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
 Colꞏlocació i retirada de l'apuntalament i bastida necessàries i travades. 
 Neteja, recollida, i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona 

neta i lliure d'obstacles. 
 Execució, muntatge i colꞏlocació de l'equipament realitzant totes les operacions 

prescrites al projecte. 
 Ajudes de paleta per a la fixació i realització dels acords i entregues. 

 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
El preu inclou l'equipament, els mitjans auxiliars, les ajudes de paleta i els elements de 
connexió i acord amb l'obra, segons les prescripcions del projecte. 
L'abonament es realitzarà per total executat. 
 
7.9 CONTROL DE QUALITAT 
 
Definició 
La que s'estableix al corresponent apartat de la memòria d'execució. 
 
Condicions 
a. Prèvies a l'execució: 
 Zona de treball neta i lliure d'obstacles. 
 Definició de les partides dels elements a executar. 
 Suports preparats per a l'extracció de mostres. 
 Comprovació de la qualitat del material a l'obra i el del laboratori. 

 
b. D'execució i acabat: 
 Transport dels equips auxiliars i materials a l'obra i laboratoris. 
 Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
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 Execució i extracció de la mostra d'acord les instruccions del laboratori. 
 Ajudes de paleta per a l'extracció i realització de les mostres. 
 Neteja, recollida i retirada dels equips auxiliars de l'obra al magatzem i laboratori. 

 
Amidament i abonament 
La unitat d'amidament serà la que per a cada partida d'obra fixi l'estat d'amidaments. 
El preu inclou l'equipament, els mitjans auxiliars, les ajudes de paleta i els elements de 
connexió i acord amb l'obra, segons les prescripcions del projecte. 
L'abonament es realitzarà per total executat d'acord certificacions dels laboratoris 
corresponents. 
 
 
Jordi Simó i Sabaté 
Arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tortosa, a 14 de maig de 2018 
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8  AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
  



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 00 CAPITOL 01: OBRA CIVIL                                          

23 de juny  de 2017  Pàgina 1



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.01        m2  DEMOLICIÓ PAVIMENT AMB MITJANTS MECÀNCIS                        

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 10 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

Asfalt ex istent 1 398,3800 398,3800

Asfalt fora l'àmbit 1 459,3500 459,3500

857,7300

01.02        m3  DEMOLICIÓ DE MUR EXISTENT DE LA PROPIETAT                       

1 100,0000 0,5000 1,0000 50,0000

50,0000

01.03        Ut  ARRENCADA D'ARBRAT                                              

38 38,0000

38,0000

01.04        m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENTS                    

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix , amb mitjans mecànics (P -
14)

Asfalt ex istent 1 398,3800 398,3800

Asfalt fora l'àmbit 1 459,3500 459,3500

857,7300

01.05        m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASA I POUS                             

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

Xarx a Aigua

1 225,0000 0,6000 1,3000 175,5000

Xarx a enllumenat

1 244,5000 0,6000 0,6000 88,0200

Xarx a electricitat

1 315,0000 0,6000 1,0000 189,0000

Xarx a pluv ial

1 283,7500 0,6000 1,5000 255,3750

Xarx a clav egueram

1 212,2500 0,6000 1,5000 191,0250

Xarx a sanejament

1 71,5000 0,6000 1,5000 64,3500

Xarx a telecomunicacions

1 192,5000 0,6000 1,5000 173,2500

1.136,5200

01.06        m3  TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS                         

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra de riu, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-
pactaciÃ³ del 100%  del PN (P - 3)

Asfalt fora d'àmbit

1 0,4000 0,4000

Asfalt ex istent

1 0,4000 0,4000

Xarx a aigua

1 225,0000 0,6000 1,0000 135,0000

Xarx a enllumenat

1 244,5000 0,6000 0,3000 44,0100

Xarx a electricitat

1 315,0000 0,6000 0,7000 132,3000

Xarx a pluv ial

1 283,7500 0,6000 1,5000 255,3750

Xarx a clav egueram

1 212,2500 0,6000 1,5000 191,0250

Xarx a sanejament
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 71,5000 0,6000 1,5000 64,3500

Xarx a telecomunicacions

1 195,5000 0,6000 1,5000 175,9500

998,8100
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 XARXA DE SANEJAMENT                                             

02.01        Ml  CLAVEGUERÓ DE PVC D 200 mm                                      

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 200 MM, SOLERA DE 10 CM, REBLIMENT FINS A
20 CM PER DALT DEL TUB AMB FORMIGO H-200, AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO
ALS DIFERENTS RAMALS AMB SISTEMA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE WAVIN O SIMILAR
TOT EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD AMB NTE-ISA-10 , MESURES DE SEGURETAT I
MITJANS AUXILIARS INCLOSOS (P - 31)

1 71,5000 71,5000

71,5000

02.02        Ut  BASTIMENT I TAPA POU REGISTRE                                   

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, colÂ·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 35)

Pou clav egueram 4 4,0000

Pou pluv ials 4 4,0000

8,0000

02.03        Ut  PERICÓ EMBORNAL PER XARXA CLAVEGUERAM                           

Pericó embornal prefabricat per a xarxa de clavegueram, amb reixeta de fosa sobre marc metalàlic
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, Tot executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13 (P - 79)

8 8,0000

8,0000

02.04        Ml  PARET POU CIRCULAR D=120 cm                                     

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

Pou clav egueram 4 2,0000 8,0000

Pou pluv ial 4 2,0000 8,0000

16,0000

02.05        Ut  PERICÓ SIFÓN.,P/TAPA REGIST.,60x60x50cm, MAÓ CALAT 29x14x10cm   

Pericó sifónic amb tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mirx t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i llis-
cada interiorment per a prev isió de connex ió d'habitatges tot executat a l'obra d'acord amb nte ISS in-
clou tapa registrable (P-8).

8 8,0000

8,0000

02.06        Ml  REIXA GALVANITZADA ACER 10x40 mm                                

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà  d'acer
i platines portants de 40x40x4 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l, per resistir el pas de v iehicles (P - 95)

8 1,5000 12,0000

12,0000

02.07        Ml  CLAVEGUERA TUB PVC 350 mm                                       

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 350 MM, COLÂ·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO, AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO ALS DIFERENTS RAMALS AMB SISTE-
MA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE WAVIN O SIMILAR TOT EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD
AMB NTE-ISA-10 MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS (P - 32)

1 212,2500 212,2500

212,2500
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 VIALS I VORERES                                                 

03.01        m2  REG IMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ                                       

REG D'EMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ TIPUS BQ-30, AMB UNA DOTACIO D'1,5 KG/M2 (P -
28)a.

Asfalt nou 1 757,0400 757,0400

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 459,3500

1.216,3900

03.02        m2  REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIONICA                

REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAR-1, AMB
UNA DOTACIO D'1 KG/M2 (P - 29)

Asfalt nou 1 757,0400 757,0400

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 459,3500

1.216,3900

03.03        m3  BASE DE TOT-U ARTIFICIAL                                        

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 61)

Asfalt nou 1 757,0400 0,1000 75,7040

Asfalt fora d'àmbit 1 459,3500 0,1000 45,9350

121,6390

03.04        T   PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT                         

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE REGULARITZACIO TIPUS IVa
AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPAC-
TADA AL 98%  DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 67)

Asfalt nou 2,6 757,0400 0,0500 98,4152

Asfalt fora àmbit 2,6 459,3500 0,0500 59,7155

158,1307

03.05        m3  BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ                                   

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat (P - 21)

1 230,0000 0,5000 0,3000 34,5000

34,5000

03.06        Ml  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ, 20x20x8cm                           

Rigola de peces de formigó, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 22)

1 236,0000 236,0000

236,0000

03.07        m2  PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPAT                                      

Paviment continu exterior de formigó en massa amb fibres, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús
per als v ianants, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
estès i v ibrat manual, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3
kg/m², amb acabat remolinat mecànic. (P - 65)

1 310,0000 310,0000

310,0000

23 de juny  de 2017  Pàgina 5



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 CAPITOL 02: INSTAL·LACIONS URBANES                              
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             

05.01        Ut  VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA                              

VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS
2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA, DACORD A DETALL DE
PROJECTE F21IFA02. (P - 47)

2 2,0000

2,0000

05.02        Ml  TUB PORLIETILÉ DENSITAT ALTA D=110mm                            

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTE-
RIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT INCLOU CONNEXIONS I
PECES ESPECIALS ENCREUAMENTS, ESCOMESES I CONNEXIONS A XARXA EXIS-
TENT, MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS. (P - 36)

1 225,0000 225,0000

225,0000

05.03        Ut  PERICÓ CONNEXIÓ AIGUA DE FORMIGÓ                                

Pericó per a connenx ió d'aigua, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior
amb morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connexió inclosos tot executat a
l'obra d'acord a NTE-IFA-24 (P - 80)

7 7,0000

7,0000

05.04        Ut  PERICÓ PER A CLAU DE PAS DE FORMIGÓ                             

Pericó per a clau de pas, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i compactació, trans-
port a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connexio inclosos tot executat a l'obra
d'acord a NTE-IFA-24 (P - 82)

2 2,0000

2,0000

05.05        Ut  HIDRANT SOTERRAT AMB DUES SORTIDES                              

Hidrant soterrat amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 12)

1 1,0000

1,0000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 XARXA ELECTRICITAT                                              

06.01        Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CABLE UNIPOLAR D'ALUMINI          

Submnistre i col·locació en rasa i tubulars de fins a 29 mts de cable unipolar d'alumini 18/30 KV
3x1x240 +1x150 mm2 Inclou disposar dels mitjans necesaris per a l'estesa i descarrega de la bobi-
na situant-la sobre un eix  que facilitai el seu desarrotllat Inclou subministre i col·locació d'abraçadera
de forma que les fases d'un mateix  circuit quden unides dintre de la mateixa rasa. Inclou elements
aux iliars aix i com repercusio per connexió a la xarxa, tot executat d'acord a especificacions de la
companyia subministradora i reglament electrotecnic

1 315,0000 315,0000

315,0000

06.02        Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PE                    

Subministre distribució i col·locacio en rasa d'un metre lineal de placa de PE per a proteccio d'un cir-
cuit de cable subterrani. Les plaques aniran empalmades en el sentit llongitudinal emprant-se plaques
de 1 mts de llargada per als trams rectes i 0,50 per als trams curvats. tot executat d'acord a especifi-
cacions de la company ia subministradora i reglament electrotecnic (P - 19)

1 315,0000 315,0000

315,0000

06.04        Ut  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ                                      

Caixa general de protecció CGP-9 de 650 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles
i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetàl.lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normati-
va de la companyia subministradora, inclós transport a obra, muntatge, fixació i connexionat (P - 84)

8 8,0000

8,0000

06.05        Ut  CONNEXIÓ LÍNIA EXISTENT                                         

Previsió de connexió a línia ex istent elèctrica, d'acord amb normativa de la companyia subministra-
dora. (P - 100)

1 1,0000

1,0000

06.06        Ml  CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN VORERA                               

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 220 mm de diàmetre, in-
cloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%  del PM de la rasa, inclós càrrega i trans-
port a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 78)

1 315,0000 315,0000

315,0000

06.07        Ut  ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL·LIC                             

ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL.LIC DES DE 535X.532X80 MM FINS A
1000X1000X80 MM, PER A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA D'ACORD A ESPECI-
FICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA ELECTRICA. (P -
39)

8 8,0000

8,0000

06.08        ml  TRONERA DE REGISTRE A PEU DE FINCA                              

Tronera de registre a peu de finca, amb tapa de fosa d'acord especificacions de companyis subminis-
tradora. (P - 40)

8 8,0000

8,0000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

07.01        Ut  LUMINÀRIA THEOS 35W + COLUMNA LUMINÀRIA NIKOLSON 5m             

Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de morfologia rectangular, d'alumini fos a presió
pintat amb pols de polièster prev i tractament de conversió química, pintada antracita metaliz. Fitxació
al post d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post D=60mm o 76 mm. Difusor amb grup òptic in-
tegrat en tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i al calor. Bloc òptic prev ist de lents en tecnopo-
límer amb elevada transmisibilitat de la llum. Juntes de silicona anti-envelliment, amb elevada capaci-
tat de retorn elàstic. Born seccionador de línia que amb l'apertura de la tapa de cablejat interromp au-
tomàticament l'alimentació elèctrica. Subjectable amb resistència a la roptura M20x1,5 per cables
D=10 mm - 14 mm. Alimentador electrònic d'alta eficiència. Font lluminosa composta per la combina-
ció de diversos móduls LED remplaçables. Cargols externs d'acer inox idable. Sistema "SECURE
LIGHT DISTRIBUTION" que garanteix  l'uniformitat de la distribució lluminosa inclús en cas d'inefi-
ciència d'alguna LED. Compleix  amb la norma UNI 10819 i les lleis en matèria de contaminació lu-
mínica.

Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica bisecció fabricada amb acer S-235 JR galva-
nitzada en calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

14 14,0000

14,0000

07.02        Ut  PERICÓ ENLLUMENAT                                               

Pericó per a enllumenat, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclós excavació, reblert i compactació, trans-
port a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, tot executat  a  l'obra mitjans auxiliars inclosos. (P - 83)

14 14,0000

14,0000

07.03        Ml  CONDUCTOR COURE                                                 

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclós material aux iliar neces-
sari (P - 89)

1 244,5000 244,5000

244,5000

07.04        Ml  TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC D=60mm                            

Tub flex ible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de re-
sistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclós transport a obra, muntatge
soterrat i material aux iliar i de fixació necessari (P - 86)

1 244,5000 244,5000

244,5000

07.05        Ml  CABLE AMB CONDUCTE DE COURE                                     

 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclós transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material aux iliar necessari (P -
88)

1 244,5000 244,5000

244,5000

07.06        Ut  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER                              

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 10)

10 10,0000

10,0000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         

08.01        Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN CALÇADA                 

Construcció de secció tipus 04-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de
fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cà-
non d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de po-
lietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175 Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 97)

1 9,6000 9,6000

9,6000

08.02        Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 40X40X55 cm                           

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, totalment
acabat. (P - 98)

8 8,0000

8,0000

08.03        Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 70X70X85 cm                           

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions inte-
riors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix ,
inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, totalment
acabat. (P - 99)

2 2,0000

2,0000

08.04        Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN VORERA                  

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons
per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cà-
non d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polie-
tilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175 Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'u-
nió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 96)

1 97,8300 97,8300

97,8300
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CAPITOL 09 CAPITOL 03: ACABATS URBANS                                      
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   

10.01        Ml  PINTAT 2 CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA                      

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge. (P - 68)

1 62,0000 62,0000

62,0000

10.02        m2  PINTAT SENYAL STOP O CEDIU EL PAS                               

Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els pav iments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i re-
flectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge (P - 69)

1 53,0000 53,0000

53,0000

10.03        Ut  FONAMENTACIÓ RETOL SENYALITZACIÓ                                

Fonamentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 inclosa excavació, càrrega i trans-
port a l'abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada. (P - 73)

7 7,0000

7,0000

10.04        Ut  PLACA ACER GALVANITZAT 90x90 cm SENYALS DE TRÀNIST              

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)

5 5,0000

5,0000

10.05        Ml  PAL D'ALUMINI EXTRUCIONAT D=90 mm                               

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 72)

7 7,0000

7,0000

10.06        Ut  PLACA CIRCULAR D=60 mm PER SENYAL DE TRÀNSIT                    

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)

1 1,0000

1,0000

10.07        Ut  PLACA OCTOGONAL STOP                                            

Placa octogonal de stop, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)

1 1,0000

1,0000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  

11.01        Ut  PAPERERA                                                        

Paperera trabucable de D60 cm tipus PA600 de fundició dúctil de planxa pintada d'1mm de gruix
amb base perforada, vora arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de
formigó de 30x30x30 cm.

2 2,0000

2,0000
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CAPITOL 12 CAPITOL 04: CONTROL DE QUALITAT                                 
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             

13.01        Ut  ASSAIG DE PICONATGE                                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108 (P - 94)

7 7,0000

7,0000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

MA D'OBRA

A0111000 H Cap de colla 12,15473 €

A0112000 h Cap de colla 14,26472 €

A0121000 H OFICIAL 1A 8,35971 €

A0122000 H 14,73848 €

A0127000 H 14,51640 €

A012H000 H 14,51640 €

A012J000 H 14,51640 €

A012M000 H 14,51640 €

A012N000 H 14,51640 €

A0132000 H 13,03590 €

A0137000 H 7,74576 €

A013H000 H 13,03590 €

A013J000 H 7,73686 €

A013M000 H 7,74576 €

A013U001 H 10,11264 €

A0140000 H 7,33199 €

A0150000 H 10,07487 €

A0160000 h 12,59174 €

OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A COL.LOCADOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA  
AJUDANT DE PALETA 
AJUDANT DE COL.LOCADOR 
AJUDANT D'ELECTRICISTA 
AJUDANT DE LAMPISTA 
AJUDANT DE MUNTADOR  
Ajudant

MANOBRE

MANOBRE ESPECIALISTA 
Peó



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 8,85356 €

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1000 kg 35,40979 €

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA MITJANA 27,80641 €

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 129,49289 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 30,84954 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 19,82930 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 31,40566 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 33,33370 €

C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 30,12880 €

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 4,54691 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 36,52422 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 36,73889 €

C133U070 H Pico vibrant dúplex de 1300 kg 6,63349 €

C133U080 H Pico vibrant de placa de 60 cm d'amplària 4,67593 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 20,70494 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 25,85712 €

C1501900 H CAMIO DE 20 T 25,25266 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 33,85190 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 51,08504 €

C1502E00 H CAMIO CISTERNA DE 8 M3 21,50214 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 30,30606 €

C1503000 h Camió grua 29,37333 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 18,41450 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 24,14713 €

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 25,84883 €

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 11,42064 €

C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de formigó 11,51851 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,03662 €

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 15,63388 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,93874 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 1,52156 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 38,10096 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 43,88234 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 46,42882 €

C1B02A00 H Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 19,41555 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 2,62492 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 4,55257 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

MATERIALS

B0111000 0,00041 €

B0319000 0,06673 €

B031U100 15,89329 €

B037200U 9,97123 €

B0512401 62,12964 €

B0514301 0,05873 €

B051U012 53,23177 €

B055STB0

L AIGUA

KG       SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A FORMIGONS 
KG       SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A MORTERS
KG SORRA DE RIU, DE TAMANY MAXIM DEL GRA 3,5 MM 
m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

KG      GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A FORMIGONS
m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

KG      CALÃ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO

t          Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 
KG      CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN SACS

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

KG QUITRA TIPUS BQ-30 0,35903 €

B0606310  M3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 38,26162 €

B060U110  M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica 
i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

32,32662 €

B060U310 M3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 34,51108 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

37,51615 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 58,87252 €

B0999001 u Pericó imbornal prefabricat per a xarxa de clavegueram, amb reixeta de fosa sobre marc metal·lic
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, Tot executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13

136,94726 €

B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,28073 €

B0D629A0 U Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5 m i 150 usos 0,12902 €

B0D8U001 M2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,41923 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,13895 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,72519 €

B0F1D2A1 U MAË CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,12413 €

B7711A00 0,06673 €

B8ZB1000 4,96066 €

B8ZBU001

M2 LAMINA DE POLIETILE DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES

KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO

KG Microesferes de vidre 0,40486 €

B9752J91 u Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles 5,55932 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 3,55322 €

B9H1U815 t Mescla bituminosa en calent TIPUS IVa, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

17,96599 €

B0332010 0,00552 €

B0312010 0,00640 €

B0312020 0,00653 €

B0532310 0,07074 €

BB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm

59,33148 €

BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport

27,94465 €

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

75,92801 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

16,48550 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

MATERIALS

BFB3E300 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT MITJANA, DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL, SERIE
SDR 17,6 SEGONS UNE 53-333-90 1R

7,51955 €

BFWB3E32 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT MITJANA, DE 110 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL, PER A SOLDAR

18,97220 €

BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SOLDAT

0,28830 €

BG110010 U Caixa general de protecció cgp-9 de 650 A composta per envolvent aïllant de poliester reforçat
amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 A,
neutre seccionable i borns bimetàl.lics per a cable de 150 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a
protecció de cables

269,54507 €

BG1A0329 u ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METAL.LIC DES DE 250X250X80 MM FINS A 300X300X80
MM, PER A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA D'ACORD A ESPECIFICACIONS DE LA
COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA ELECTRICA.

354,58237 €

BG220025 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

0,74026 €

BG22TR10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,52361 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

1,35466 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 0,88091 €

BG900000 m cable unipolar d'alumini 18/30 KV 3x1x240 mm2 Inclou disposar dels mitjans necesaris per a
l'estesa i descarrega de la bobina situant-la sobre un eix que facilitai el seu desarrotllat Inclou
subministre i col·locacio d'abraçadera de forma que les fases d'un mateix circuit quden unides
dintre de la mateixa rasa. Inclou tub de Pvc per entubat i elements auxiliars

18,50639 €

BGD12220 u 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

4,18985 €

BGW21000 u 0,08882 €

BGW38000 U 0,14237 €

BGYD1000 U

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA 2,26455 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà mb repercusio de
connexio als diferents ramals amb sistema click de wavin o similar tot executat a l'obra d'acord
amb NTE ISA 10 mesures de seguretat i mitjans auxiliars inclosos

7,40997 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 48,67179 €

BHM19001 U Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica bisecció fabricada amb acer S-235 JR 
galvanitzada en calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

303,71000 €

BHNB9000 U Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de morfologia rectangular, d'alumini fos a presió 
pintat amb pols de polièster previ tractament de conversió química, pintada antracita metaliz. 
Fitxació al post d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post 
D=60mm o 76 mm. Difusor amb grup òptic integrat en tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i 
al calor. Bloc òptic previst de lents en tecnopolímer amb elevada transmisibilitat de la llum. Juntes 
de silicona anti-envelliment, amb elevada capacitat de retorn elàstic.

417,45000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

MATERIALS

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103501 o NLT 108

38,47847 €

BM211210 u Hidrant soterrat, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de
3´´ de diàmetre de connexió a la canonada

554,35512 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,15480 €

BN11B320 U VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE 3' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2

76,83912 €

BQ213110 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 45 CM DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM

54,00226 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B1 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 33,24490 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 10,07487 = 11,08236

Subtotal: 11,08236 11,08236

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 0,93874 = 0,56324

Subtotal: 0,56324 0,56324

Materials

B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

150,000      x 0,05873 = 8,80950

B0111000 L AIGUA 180,000      x 0,00041 = 0,07380

B0312010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A FORMIGONS

650,000      x 0,00640 = 4,16000

B0332010 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER
A FORMIGONS

1.550,000      x 0,00552 = 8,55600

Subtotal: 21,59930 21,59930

COST DIRECTE 33,24490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,24490

D060M0B2 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 31,35138 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 10,07487 = 9,06738

Subtotal: 9,06738 9,06738

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 1,52156 = 0,68470

Subtotal: 0,68470 0,68470

Materials

B0111000 L AIGUA 180,000      x 0,00041 = 0,07380

B0312010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A FORMIGONS

650,000      x 0,00640 = 4,16000

B0332010 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER
A FORMIGONS

1.550,000      x 0,00552 = 8,55600

B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

150,000      x 0,05873 = 8,80950
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 21,59930 21,59930

COST DIRECTE 31,35138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,35138

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 33,92219 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 10,07487 = 10,07487

Subtotal: 10,07487 10,07487

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 0,93874 = 0,65712

Subtotal: 0,65712 0,65712

Materials

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.740,000      x 0,00653 = 11,36220

B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

200,000      x 0,05873 = 11,74600

B0111000 L AIGUA 200,000      x 0,00041 = 0,08200

Subtotal: 23,19020 23,19020

COST DIRECTE 33,92219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,92219

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 43,05699 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 10,07487 = 10,07487

Subtotal: 10,07487 10,07487

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 0,93874 = 0,65712

Subtotal: 0,65712 0,65712

Materials

B0111000 L AIGUA 200,000      x 0,00041 = 0,08200

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.520,000      x 0,00653 = 9,92560
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

380,000      x 0,05873 = 22,31740

Subtotal: 32,32500 32,32500

COST DIRECTE 43,05699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,05699

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÃ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 61,37410 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 10,07487 = 10,57861

Subtotal: 10,57861 10,57861

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 0,93874 = 0,68059

Subtotal: 0,68059 0,68059

Materials

B0111000 L AIGUA 200,000      x 0,00041 = 0,08200

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.530,000      x 0,00653 = 9,99090

B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35, EN
SACS

200,000      x 0,05873 = 11,74600

B0532310 KG CALÃ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 400,000      x 0,07074 = 28,29600

Subtotal: 50,11490 50,11490

COST DIRECTE 61,37410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,37410
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 7,33199 = 0,29328

Subtotal: 0,29328 0,29328

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,090 /R x 30,84954 = 2,77646

Subtotal: 2,77646 2,77646

COST DIRECTE 3,06974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06974

P-3 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra de
riu, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 100% del PN

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 10,07487 = 5,03744

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 7,33199 = 0,14664

Subtotal: 5,18408 5,18408

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE
MIDA MITJANA

0,020 /R x 27,80641 = 0,55613

C133A0J0 H PICO VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM 0,500 /R x 4,54691 = 2,27346

Subtotal: 2,82959 2,82959

Materials

B0319000 KG SORRA DE RIU, DE TAMANY MAXIM DEL GRA 3,5
MM

150,000      x 0,06673 = 10,00950

Subtotal: 10,00950 10,00950

18,02317
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02317
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PARTIDES D'OBRA

P-8 ED354752 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50
cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment
per a previsio de conexio d'habitatges tot executat a
l'obra d'acord amb nte ISS inclou tapa registrable

Rend.: 1,000 87,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,500 /R x 14,73848 = 51,58468

A0140000 H MANOBRE 2,160 /R x 7,33199 = 15,83710

Subtotal: 67,42178 67,42178

Materials

D060M0B1 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,1218      x 33,24490 = 4,04923

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÃ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A

0,1502      x 61,37410 = 9,21839

B0F1D2A1 U

L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

MAË CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 51,997      x 0,12413 = 6,45439

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0042      x 62,12964 = 0,26094

B0111000 L

segons UNE-EN 197-1, en sacs

AIGUA 0,002      x 0,00041 = 0,00000

Subtotal: 19,98295 19,98295

87,40473
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,40473



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-10 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H 0,233 /R x 14,51640 = 3,38232

A013H000 H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,233 /R x 13,03590 = 3,03736

Subtotal: 6,41968 6,41968

Materials

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

1,000      x 2,26455 = 2,26455

BGD12220 u 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

1,000      x 4,18985 = 4,18985

Subtotal: 6,45440 6,45440

12,87408
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87408

P-12 EM211218 u Hidrant soterrat amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior

Rend.: 1,000 622,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H 3,000 /R x 14,51640 = 43,54920

A013M000 H

OFICIAL 1A MUNTADOR

AJUDANT DE MUNTADOR 3,000 /R x 7,74576 = 23,23728

Subtotal: 66,78648 66,78648

Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 1,15480

BM211210 u Hidrant soterrat, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´
de diàmetre de connexió a la canonada

1,000

     x 1,15480 =
     x 554,35512 = 554,35512

Subtotal: 555,50992 555,50992

622,29640
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,29640



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-13 F2194XB2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 10 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,012 /R x 10,07487 = 0,12090

Subtotal: 0,12090 0,12090

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA 0,018 /R x 30,84954 = 0,55529

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMATICS

0,021 /R x 8,85356 = 0,18592

Subtotal: 0,74121 0,74121

COST DIRECTE 0,86211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86211

P-14 F221C220 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 7,33199 = 0,07332

Subtotal: 0,07332 0,07332

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE
MIDA MITJANA

0,044 /R x 27,80641 = 1,22348

Subtotal: 1,22348 1,22348

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07333 = 0,00110

Subtotal: 0,00110 0,00110

1,29790
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29790



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-18 F90000000 M Submnistre i colocacio en rasa y tubulars de fins a 29
mts de cable unipolar d'alumini 18/30 KV 3x1x240
+1x150 mm2 Inclou disposar dels mitjans necesaris
per a l'estesa i descarrega de la bobina situant-la
sobre un eix que facilitai el seu desarrotllat Inclou
subministre i col·locacio d'abraçadera de forma que
les fases d'un mateix circuit quden unides dintre de la
mateixa rasa. Inclou elements auxiliars aixi com
repercusio per connexio a la xarxa, tot executat
d'acord a especificacions de la companyia
subministradora i reglament electrotecnic

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,010 /R x 10,11264 = 0,10113

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 8,35971 = 0,41799

Subtotal: 0,51912 0,51912

Materials

BG900000 m cable unipolar d'alumini 18/30 KV 3x1x240 mm2
Inclou disposar dels mitjans necesaris per a l'estesa i
descarrega de la bobina situant-la sobre un eix que
facilitai el seu desarrotllat Inclou subministre i
col·locacio d'abraçadera de forma que les fases d'un
mateix circuit quden unides dintre de la mateixa rasa.
Inclou tub de Pvc per entubat i elements auxiliars

1,000      x 18,50639 = 18,50639

Subtotal: 18,50639 18,50639

19,02551
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02551

P-19 F90000001 m Subministre distribucio i col·locacio en rasa d'un
metre lineal de placa de PE per a proteccio d'un
circuit de cable subterrani. Les plaques aniran
empalmades en el sentit llongitudinal emprant-se
plaques de 1 mts de llargada per als trams rectes i
0,50 per als trams curvats. tot executat d'acord a
especificacions de la companyia subministradora i
reglament electrotecnic

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,150 /R x 10,11264 = 1,51690

Subtotal: 1,51690 1,51690

Materials

B7711A00 M2 LAMINA DE POLIETILE DE 50 MICRES DE GRUIX I
48 G/M2 DE PES

0,015      x 0,06673 = 0,00100

Subtotal: 0,00100 0,00100

1,51790
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51790



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-21 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 48,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 7,33199 = 4,39919

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,200 /R x 14,51640 = 2,90328

Subtotal: 7,30247 7,30247

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 2,62492 = 0,15750

Subtotal: 0,15750 0,15750

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 37,51615 = 41,26777

Subtotal: 41,26777 41,26777

COST DIRECTE 48,72774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,72774

P-22 F9752J99 m Rigola de peces de formigó, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,470 /R x 7,33199 = 3,44604

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,370 /R x 14,51640 = 5,37107

Subtotal: 8,81711 8,81711

Materials

B9752J91 u Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

1,000      x 5,55932 = 5,55932

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0053      x 33,92219 = 0,17979

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

0,001      x 62,12964 = 0,06213

B0111000 L AIGUA 0,001      x 0,00041 = 0,00000

Subtotal: 5,80124 5,80124



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,61835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61835

P-28 F9J12350 M2 REG D'EMPRIMACIO AMB QUITRA TIPUS BQ-30,
AMB UNA DOTACIO D'1,5 KG/M2

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 10,07487 = 0,20150

Subtotal: 0,20150 0,20150

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,020 /R x 15,63388 = 0,31268

Subtotal: 0,31268 0,31268

Materials

B055STB0 KG QUITRA TIPUS BQ-30 0,500      x 0,35903 = 0,17952

Subtotal: 0,17952 0,17952

0,69370
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69370

P-29 F9J13K40 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA
ANIONICA TIPUS EAR-1, AMB UNA DOTACIO D'1
KG/M2

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 10,07487 = 0,20150

Subtotal: 0,20150 0,20150

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,020 /R x 15,63388 = 0,31268

Subtotal: 0,31268 0,31268

Materials

B055STB0 KG QUITRA TIPUS BQ-30 0,500      x 0,35903 = 0,17952

Subtotal: 0,17952 0,17952

0,69370
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69370



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-31 FD757515 M CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 200 MM,
SOLERA DE 10 CM, REBLIMENT FINS A 20 CM
PER DALT DEL TUB AMB FORMIGO H-200, AMB
REPERCUSIO DE CONNEXIO ALS DIFERENTS
RAMALS AMB SISTEMA DE CONNEXIÓ CLICK DE
WAVIN O SIMILAR TOT EXECUTAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 10,05 €

D'ACORD AMB NTE-ISA-10 , MESURES DE 
SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,015 /R x 12,59174 = 0,18888

A0121000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 8,35971 = 0,12540

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 14,26472 = 2,13971

Subtotal: 2,45399 2,45399

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà mb repercusio de
connexio als diferents ramals amb sistema click de
wavin o similar tot executat a l'obra d'acord amb NTE
ISA 10 mesures de seguretat i mitjans auxiliars
inclosos

1,020      x 7,40997 = 7,55817

Subtotal: 7,55817 7,55817

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,45400 = 0,03681

Subtotal: 0,03681 0,03681

10,04897
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04897

COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO,
AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO ALS
DIFERENTS RAMALS AMB SISTEMA DE
CONNEXIÓ CLICK DE WAVIN O SIMILAR TOT
EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD AMB NTE-ISA-10
MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS
INCLOSOS

P-32 FD757516 m CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 350 MM, Rend.: 1,000 17,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 FDDZ3158 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 58,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 7,33199 = 3,00612

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,410 /R x 14,51640 = 5,95172

Subtotal: 8,95784 8,95784

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,017      x 43,05699 = 0,73197

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 48,67179 = 48,67179

Subtotal: 49,40376 49,40376

58,36160
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,36160



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-36 FFB1E425 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110
MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE
53-131-90, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT INCLOU
CONNEXIONS I PECES ESPECIALS
ENCREUAMENTS, ESCOMESES I CONNEXIONS A
XARXA EXISTENT, MESURES DE SEGURETAT I
MITJANS AUXILIARS INCLOSOS.

Rend.: 1,000 29,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 0,170 /R x 7,74576 = 1,31678

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,100 /R x 14,51640 = 1,45164

Subtotal: 2,76842 2,76842

Materials

BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SOLDAT

0,020      x 0,28830 = 0,00577

BFWB3E32 U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE
DENSITAT MITJANA, DE 110 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 18,97220 = 18,97220

BFB3E300 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT MITJANA, DE
110 MM DE DIAMETRE NOMINAL, SERIE SDR 17,6
SEGONS UNE 53-333-90 1R

1,020      x 7,51955 = 7,66994

Subtotal: 26,64791 26,64791

COST DIRECTE 29,41633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,41633

P-39 FG1A0ARM U ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METAL.LIC DES
DE 535X.532X80 MM FINS A 1000X1000X80 MM,
PER A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA
D'ACORD A ESPECIFICACIONS DE LA
COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA
ELECTRICA.

Rend.: 1,000 374,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H 1,000 /R x 13,03590 = 13,03590

A012H000 H

AJUDANT D'ELECTRICISTA

OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 14,51640 = 7,25820

Subtotal: 20,29410 20,29410



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-40 FG1A0TRON u Tronera de registre a peu de finca, amb tapa de fosa
d'acord especificacions de companyis
subministradora.

Rend.: 1,000 259,09 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 FHNB9000 U Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de 
morfologia rectangular, d'alumini fos a presió pintat 
amb pols de polièster previ tractament de conversió 
química, pintada antracita metaliz. Fitxació al post 
d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post 
D=60mm o 76 mm. Difusor amb grup òptic integrat en 
tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i al calor. 
Bloc òptic previst de lents en tecnopolímer amb 
elevada transmisibilitat de la llum. Juntes de silicona 
anti-envelliment, amb elevada capacitat de retorn 
elàstic. Born seccionador de línia que amb l'apertura 
de la tapa de cablejat interromp automàticament 
l'alimentació elèctrica. Subjectable amb resistència a la 
roptura M20x1,5 per cables D=10 mm - 14 mm. 
Alimentador electrònic d'alta eficiència. Font lluminosa 
composta per la combinació de diversos móduls LED 
remplaçables. Cargols externs d'acer inoxidable. 
Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que 
garanteix l'uniformitat de la distribució lluminosa inclús 
en cas d'ineficiència d'alguna LED. Compleix amb la 
norma UNI 10819 i les lleis en matèria de 
contaminació lumínica.

Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica 
bisecció fabricada amb acer S-235 JR galvanitzada en 
calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

Rend.: 1,000 760,54 €

Materials

BG1A0329 u ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METAL.LIC DES
DE 250X250X80 MM FINS A 300X300X80 MM, PER
A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA
D'ACORD A ESPECIFICACIONS DE LA
COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA
ELECTRICA.

1,000      x 354,58237 = 354,58237

Subtotal: 354,58237 354,58237

374,87647
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,87647



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,200 /R x 13,03590 = 2,60718

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 14,51640 = 2,90328

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 14,73848 = 14,73848

Subtotal: 20,24894 20,24894

Materials

B0606310 M3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA TOVA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

0,500 19,13081

BHNB9000 U Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de 
morfologia rectangular, d'alumini fos a presió pintat 
amb pols de polièster previ tractament de conversió 
química, pintada antracita metaliz. Fitxació al post 
d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post 
D=60mm o 76 mm. Difusor amb grup òptic integrat en 
tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i al calor. 
Bloc òptic previst de lents en tecnopolímer amb 
elevada transmisibilitat de la llum. Juntes de silicona 
anti-envelliment, amb elevada capacitat de retorn 
elàstic.

1,000

     x 38,26162 = 

x 417,45000 = 417,45000

BHM19001 U Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica 
bisecció fabricada amb acer S-235 JR galvanitzada 
en calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

1,000 x 303,71000 = 303,71000

Subtotal:    740,29081   740,29081

COST DIRECTE 1.052,41936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL   760,53975

P-47 FN11B324 U VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE
10 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA
EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA,
DACORD A DETALL DE PROJECTE F21IFA02.

Rend.: 1,000 87,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H 0,500 /R x 7,73686 = 3,86843

A012J000 H

AJUDANT DE LAMPISTA

OFICIAL 1A LAMPISTA 0,500 /R x 14,51640 = 7,25820

Subtotal: 11,12663 11,12663

Materials

BN11B320 U VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE 3' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 76,83912 = 76,83912

Subtotal: 76,83912 76,83912

87,96575
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,96575



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-50 FQ213112 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 60 CM TIPUS
PA600 DE FUNDICIO BENITO DUCTIL DE PLANXA
PINTADA D'1 MM DE GRUIX AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE
TUB DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DOS
DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM

Rend.: 1,000 61,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 7,33199 = 1,83300

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,250 /R x 14,51640 = 3,62910

Subtotal: 5,46210 5,46210

Materials

D060M0B2 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT GRANITIC DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A

0,060      x 31,35138 = 1,88108

L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

BQ213110 U PAPERERA TRABUCABLE DE D 45 CM DE
PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE
PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE
TUB DE 50X20X1,5 MM

1,000      x 54,00226 = 54,00226

Subtotal: 55,88334 55,88334

61,34544
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,34544



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-61 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 10,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 10,07487 = 0,03598

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 14,26472 = 0,05095

Subtotal: 0,08693 0,08693

Maquinària

C1502U20 h 0,500 /R x 30,30606 = 0,10824

C133U030 h 0,500 /R x 36,73889 = 0,13121

C133U002 h

Camió cisterna de 10000 l

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 36,52422 = 0,13044

Subtotal: 0,36989 0,36989

Materials

0,050      x 0,00041 = 0,00002B0111000 L AIGUA

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,000      x 9,97123 = 9,97123

Subtotal: 9,97125 9,97125

10,42807
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42807



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-65 G9E1U020 m2 Paviment continu exterior de formigó en massa amb fibres, 
amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als vianants, 

realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de 
polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit de 

rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 18,000 15,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 7,000 /R x 7,33199 = 2,85133

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 8,35971 = 1,85771

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 14,26472 = 0,79248

Subtotal: 5,50152 5,50152

Maquinària

C1503U10 h 0,500 /R x 24,14713 = 0,67075

C133U070 H 0,500 /R x 6,63349 = 0,18426

C131U020 H

Camió grua de 5 t

Pico vibrant dúplex de 1300 kg

Retroexcavadora de 50 hp 0,500 /R x 19,82930 = 0,55081

Subtotal: 1,40582 1,40582

Materials

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 32,32662 = 8,69405

Subtotal: 8,69405 8,69405

15,60139
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60139



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

P-67 G9H1U815 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE REGULARITZACIO TIPUS IVa AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO,
ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG
MARSHALL

Rend.: 100,000 23,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 10,07487 = 0,20150

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 14,26472 = 0,07132

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 8,35971 = 0,08360

Subtotal: 0,35642 0,35642

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 51,08504 = 3,57595

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 43,88234 = 0,43882

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 46,42882 = 0,46429

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 38,10096 = 0,38101

Subtotal: 4,86007 4,86007

Materials

B9H1U815 t Mescla bituminosa en calent TIPUS IVa, amb
granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

1,000      x 17,96599 = 17,96599

Subtotal: 17,96599 17,96599

COST DIRECTE 23,18248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18248

P-68 GBA1U210 M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 180,000 0,89 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,008 /R x 10,07487 = 0,05642

A0121000 H OFICIAL 1A 1,008 /R x 8,35971 = 0,04681

A0111000 H Cap de colla 0,306 /R x 12,15473 = 0,02066

Subtotal: 0,12389 0,12389

Maquinària

C1B02A00 H Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,198 /R x 19,41555 = 0,02136

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 0,396 /R x 11,42064 = 0,02513

Subtotal: 0,04649 0,04649

Materials

B8ZBU001 KG Microesferes de vidre 0,060      x 0,40486 = 0,02429

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO 0,140      x 4,96066 = 0,69449

Subtotal: 0,71878 0,71878

COST DIRECTE 0,88916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88916

P-69 GBA32001 M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Rend.: 22,000 8,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,850 /R x 10,07487 = 0,38926

A0121000 H OFICIAL 1A 0,850 /R x 8,35971 = 0,32299

A0111000 H Cap de colla 0,850 /R x 12,15473 = 0,46961

Subtotal: 1,18186 1,18186

Maquinària

C1B02A00 H Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,850 /R x 19,41555 = 0,75015

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,500 /R x 11,42064 = 0,77868

Subtotal: 1,52883 1,52883

Materials

B8ZBU001 KG Microesferes de vidre 0,600      x 0,40486 = 0,24292

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO 1,200      x 4,96066 = 5,95279

Subtotal: 6,19571 6,19571



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,90640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90640

P-70 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 33,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,2222 /R x 8,35971 = 1,85753

A013U001 H Ajudant 0,2222 /R x 10,11264 = 2,24703

Subtotal: 4,10456 4,10456

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0556 /R x 24,14713 = 1,34258

Subtotal: 1,34258 1,34258

Materials

BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 27,94465 = 27,94465

Subtotal: 27,94465 27,94465

COST DIRECTE 33,39179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39179

P-71 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000 81,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,222 /R x 10,11264 = 2,24501

A0121000 H OFICIAL 1A 0,222 /R x 8,35971 = 1,85586

Subtotal: 4,10087 4,10087

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,056 /R x 24,14713 = 1,35224

Subtotal: 1,35224 1,35224

Materials

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 75,92801 = 75,92801



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 75,92801 75,92801

COST DIRECTE 81,38112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,38112

P-72 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,042 /R x 8,35971 = 0,35111

A013U001 H Ajudant 0,042 /R x 10,11264 = 0,42473

Subtotal: 0,77584 0,77584

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,010 /R x 24,14713 = 0,24147

Subtotal: 0,24147 0,24147

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 16,48550 = 16,48550

Subtotal: 16,48550 16,48550

COST DIRECTE 17,50281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50281

P-73 GBBZ2001 U Fonamentació per a rètol de senyalització, amb
formigó HM-20 inclosa excavació, càrrega i transport
a l'abocador del material sobrant, segons plànols,
totalment acabada.

Rend.: 1,000 57,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 10,07487 = 0,50374

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 7,33199 = 0,36660

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 8,35971 = 0,41799

Subtotal: 1,28833 1,28833

Maquinària

C1501900 H CAMIO DE 20 T 0,477 /R x 25,25266 = 12,04552

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1000 kg

0,074 /R x 35,40979 = 2,62032

Subtotal: 14,66584 14,66584

Materials



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/06/2017

PARTIDES D'OBRA

B060U310 M3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 34,51108 = 41,41330

Subtotal: 41,41330 41,41330

COST DIRECTE 57,36747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,36747

P-77 GDD1C528 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 151,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H 5,576 /R x 7,33199 = 40,88318

A012N000 H

MANOBRE

OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 5,576 /R x 14,51640 = 80,94345

Subtotal: 121,82663 121,82663

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,2048      x 43,05699 = 8,81807

B0F1D2A1 U MAË CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 143,9994      x 0,12413 = 17,87465

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

0,018      x 62,12964 = 1,11833

B0111000 L AIGUA 0,007      x 0,00041 = 0,00000

Subtotal: 27,81105 27,81105

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 121,82667 = 1,82740

Subtotal: 1,82740 1,82740

151,46508
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,46508
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PARTIDES D'OBRA

P-78 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 220 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 5,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 14,26472 = 0,23822

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0556 /R x 8,35971 = 0,46480

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 7,33199 = 0,03666

Subtotal: 0,73968 0,73968

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0139 /R x 33,85190 = 0,47054

C133U080 H Pico vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,1111 /R x 4,67593 = 0,51950

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 0,0278 /R x 19,82930 = 0,55125

Subtotal: 1,54129 1,54129

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,011      x 15,89329 = 0,17483

BG22TR10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 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

1,000      x 3,52361 = 3,52361

Subtotal: 3,69844 3,69844

5,97941
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97941
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PARTIDES D'OBRA

P-79 GDK2A6F3 u Pericó embornal prefabricat per a xarxa 
de clavegueram, amb reixeta de fosa sobre 
marc metal·lic sobre solera de formigó HM-20/P/20/
I, Tot executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13

Rend.: 1,000 179,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,800 /R x 7,33199 = 5,86559

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,800 /R x 14,51640 = 11,61312

Subtotal: 17,47871 17,47871

Materials

B0999001 u Pericó embornal prefabricat per a xarxa de 
clavegueram, amb reixeta de fosa sobre marc 
metal·lic sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, Tot 
executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13

1,000      x 136,94726 = 136,94726

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 37,51615 = 24,34798

Subtotal: 161,29524 161,29524

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,47867 = 0,26218

Subtotal: 0,26218 0,26218

COST DIRECTE 179,03613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,03613

P-80 GDK2U010 U Pericó per a conenxio d'aigua, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
inclòs excavació, reblert i compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, valvula i
elements de connexio inclosos tot executat a l'obra
d'acord a NTE-IFA-24

Rend.: 1,000 132,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 7,33199 = 14,66398

A0111000 H Cap de colla 0,250 /R x 12,15473 = 3,03868

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 8,35971 = 16,71942

A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 10,11264 = 20,22528

Subtotal: 54,64736 54,64736

Maquinària

C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de
formigó

0,450 /R x 11,51851 = 5,18333

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,450 /R x 18,41450 = 8,28653

C133U080 H Pico vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 4,67593 = 2,10417

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 0,300 /R x 19,82930 = 5,94879

C1501900 H CAMIO DE 20 T 0,300 /R x 25,25266 = 7,57580

Subtotal: 29,09862 29,09862

Materials

B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,28073 = 2,80730

B0D629A0 U Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5 m i
150 usos

5,000      x 0,12902 = 0,64510

B0D8U001 M2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 9,500      x 1,41923 = 13,48269

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,710      x 1,13895 = 0,80865

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 0,72519 = 2,90076

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,875      x 32,32662 = 28,28579

Subtotal: 48,93029 48,93029

COST DIRECTE 132,67627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,67627
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PARTIDES D'OBRA

P-82 GDK2U012 U Pericó per a clau de pas, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
inclòs excavació, reblert i compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, valvula i
elements de connexio inclosos tot executat a l'obra
d'acord a NTE-IFA-24

Rend.: 1,000 132,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,250 /R x 12,15473 = 3,03868

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 7,33199 = 14,66398

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 8,35971 = 16,71942

A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 10,11264 = 20,22528

Subtotal: 54,64736 54,64736

Maquinària

C1501900 H CAMIO DE 20 T 0,300 /R x 25,25266 = 7,57580

C133U080 H Pico vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 4,67593 = 2,10417

C131U020 H 0,300 /R x 19,82930 = 5,94879

C1700005 H 0,450 /R x 11,51851 = 5,18333

C1503500 H

Retroexcavadora de 50 hp

Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de
formigó

Camió grua de 5 t 0,450 /R x 18,41450 = 8,28653

Subtotal: 29,09862 29,09862

Materials

B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,28073 = 2,80730

B0D629A0 U Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5 m i
150 usos

5,000      x 0,12902 = 0,64510

B0D8U001 M2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 9,500      x 1,41923 = 13,48269

B0DZA000 L 0,710      x 1,13895 = 0,80865

B0DZU005 U

DESENCOFRANT

Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 0,72519 = 2,90076

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,875      x 32,32662 = 28,28579

Subtotal: 48,93029 48,93029

132,67627
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,67627
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PARTIDES D'OBRA

P-83 GDK2U015 U Pericó per a enllumenat, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
inclòs excavació, reblert i compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador arrebossat interior amb
morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, tot executat a
l'obra mitjans auxiliars inclosos.

Rend.: 1,000 132,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,250 /R x 12,15473 = 3,03868

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 8,35971 = 16,71942

A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 10,11264 = 20,22528

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 7,33199 = 14,66398

Subtotal: 54,64736 54,64736

Maquinària

C1501900 H CAMIO DE 20 T 0,300 /R x 25,25266 = 7,57580

C133U080 H Pico vibrant de placa de 60 cm d'amplària 0,450 /R x 4,67593 = 2,10417

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,450 /R x 18,41450 = 8,28653

C1700005 H Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de
formigó

0,450 /R x 11,51851 = 5,18333

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp 0,300 /R x 19,82930 = 5,94879

Subtotal: 29,09862 29,09862

Materials

B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,28073 = 2,80730

B0D629A0 U Amortització de puntal metàl·lic i telescòpic de 5 m i
150 usos

5,000      x 0,12902 = 0,64510

B0D8U001 M2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 9,500      x 1,41923 = 13,48269

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,710      x 1,13895 = 0,80865

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 0,72519 = 2,90076

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,875      x 32,32662 = 28,28579

Subtotal: 48,93029 48,93029

132,67627
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,67627
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P-84 GG110010 U Caixa general de protecció CGP-9 de 650 A amb
aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i
bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre
seccionable i borns bimetal.lics per a cable de 150
mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de
cables, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclòs transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

Rend.: 1,000 289,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 10,11264 = 10,11264

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 8,35971 = 8,35971

A0111000 H Cap de colla 0,100 /R x 12,15473 = 1,21547

Subtotal: 19,68782 19,68782

Materials

BG110010 U Caixa general de protecció cgp-9 de 650 A composta
per envolvent aïllant de poliester reforçat amb fibra de
vidre, IP-437, contenint fusibles i bases portafusibles
tipus H mida 1 de 3x250 A, neutre seccionable i borns
bimetàl.lics per a cable de 150 mm2 de secció, inclòs
caixa i tapa per a protecció de cables

1,000      x 269,54507 = 269,54507

Subtotal: 269,54507 269,54507

COST DIRECTE 289,23289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,23289

P-86 GG22U085 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,3195 /R x 8,35971 = 2,67093

A013U001 H Ajudant 0,3195 /R x 10,11264 = 3,23099
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A0112000 h Cap de colla 0,0051 /R x 14,26472 = 0,07275

Subtotal: 5,97467 5,97467

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,050      x 0,08882 = 0,00444

BG220025 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent

1,000      x 0,74026 = 0,74026

Subtotal: 0,74470 0,74470

COST DIRECTE 6,71937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71937

P-88 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,048 /R x 10,11264 = 0,48541

A0121000 H OFICIAL 1A 0,048 /R x 8,35971 = 0,40127

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 14,26472 = 0,07132

Subtotal: 0,95800 0,95800

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000      x 1,35466 = 1,35466

Subtotal: 1,35466 1,35466

2,31266
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31266
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P-89 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,1499 /R x 10,11264 = 1,51588

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 8,35971 = 0,83597

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 14,26472 = 0,14265

Subtotal: 2,49450 2,49450

Materials

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

0,448      x 0,14237 = 0,06378

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 0,88091 = 0,88091

Subtotal: 0,94469 0,94469

COST DIRECTE 3,43919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43919

P-94 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

Rend.: 1,000 55,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

55,00000
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,00000

P-95 KB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 40x40x4 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per resistir el pas de viehicles

Rend.: 1,000 69,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 7,33199 = 2,19960
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A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 14,73848 = 7,36924

Subtotal: 9,56884 9,56884

Materials

BB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

1,000      x 59,33148 = 59,33148

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,005      x 43,05699 = 0,21528

Subtotal: 59,54676 59,54676

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 9,56880 = 0,23922

Subtotal: 0,23922 0,23922

69,35482
0,00 % 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,35482

P-96 L1000500V m construccio de secció tipus 00-04-00 en vorera,
formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per
40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació
del fons de la rasa.
Carrega i transposte de terres sobrants de
l'excavacio amb camion fins a abocador autoritzat,
inclos canon d'abocament
Execucio de prisma tubular format per 4 conducte de
63 mm de diametre exterior, amb tub de pòlietile
d'alta densitat amb lubrificant interior protegit amb un
dau de sorra fina
Col·locacio de cinta de senyalitzacio, fil guia en cada
conducte, banda de proteccio i maniguets d'unio.
Rebliment i piconatge de rasa amb material granular
seleccionat d'aportacio en tongades de 25 cm com a
màxim amb compactació del 95% del pm
Inclos certificat de madrilat de conductes emes per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalitzacio

Rend.: 1,000 15,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors,
amb móduls de plàstic d'alta resistencia homologats
amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclos marc
i tapa de fundició ductil, excavacio de puo i transport
de terres a l'abocador, totalment acabat.

P-98 LP001600 u Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, Rend.: 1,000 129,09 €

_____________________________________________________________________________________________________________

de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors,
amb móduls de plàstic d'alta resistencia homologats
amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclos marc
i tapa de fundició ductil, excavacio de puo i transport
de terres a l'abocador, totalment acabat.

P-99 LP001610 u Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, Rend.: 1,000 350,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 L1000600V m Construcció de secció tipus 04-00-00 en calçada,
formada per:
Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm
d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del
fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació
amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes
de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un
dau de formigó de resistència 175 Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% del pm.
Inclós certificat de mandrilat de conductes emés per
laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de
canalització

Rend.: 1,000 27,01 €
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P-100 CONNEXIÓ       u Previsió de connexió a línia existent elèctrica, d'acrod 
amb normativa de les companyia subministradora.

Rend.: 1,000 59.368,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

CONNEXIÓ u Connexió a línea existent d'acord a prescripcions de 
la companyia subministradora i documentació 
facilitada per la mateixa.

1,000           x 59.368,1000 = 59.368,10000

Subtotal: 59.368,10000 59.368,10000

COST DIRECTE 59.368,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59.368,10000
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CAPITOL 00 CAPITOL 01: OBRA CIVIL                                          
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CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01        m2  DEMOLICIÓ PAVIMENT AMB MITJANTS MECÀNCIS                        0,8600

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 10 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

ZERO  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.02        m3  DEMOLICIÓ DE MUR EXISTENT DE LA PROPIETAT                       25,8300

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.03        Ut  ARRENCADA D'ARBRAT                                              22,1500

VINT-I-DOS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.04        m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENTS                    1,3000

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix , amb mitjans mecànics (P
- 14)

UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.05        m3  EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASA I POUS                             3,0700

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecà-
nics i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS

01.06        m3  TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS                         18,0200

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra de riu, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactaciÃ³ del 100%  del PN (P - 3)

DIVUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 02 XARXA DE SANEJAMENT                                             
02.01        Ml  CLAVEGUERÓ DE PVC D 200 mm                                      10,0500

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 200 MM, SOLERA DE 10 CM, REBLIMENT
FINS A 20 CM PER DALT DEL TUB AMB FORMIGO H-200, AMB REPERCUSIO DE
CONNEXIO ALS DIFERENTS RAMALS AMB SISTEMA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE
WAVIN O SIMILAR TOT EXECUTAT A L'OBRA D'ACORD AMB NTE-ISA-10 , MESU-
RES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS (P - 31)

DEU  EUROS amb CINC CÈNTIMS

02.02        Ut  BASTIMENT I TAPA POU REGISTRE                                   58,3600

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, colÂ·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 35)

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

02.03        Ut  PERICÓ EMBORNAL PER XARXA CLAVEGUERAM                           179,0000

Pericó embornal prefabricat per a xarxa de clavegueram, amb reixeta de fosa sobre marc meta-
làlic sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, Tot executat a l'obra d'acord a mb NTE ISA-13 (P -
79)

CENT SETANTA-NOU  EUROS

02.04        Ml  PARET POU CIRCULAR D=120 cm                                     151,4700

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

CENT CINQUANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

02.05        Ut  PERICÓ SIFÓN.,P/TAPA REGIST.,60x60x50cm, MAÓ CALAT 29x14x10cm   87,4000

Pericó sifónic amb tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mirx t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment per a prev isió de connexió d'habitatges tot executat a l'obra d'acord amb nte
ISS inclou tapa registrable (P-8).

VUITANTA-SET  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

02.06        Ml  REIXA GALVANITZADA ACER 10x40 mm                                69,3500

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà 
d'acer i platines portants de 40x40x4 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per resistir el pas de v iehicles (P - 95)

SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

02.07        Ml  CLAVEGUERA TUB PVC 350 mm                                       17,3800

CLAVEGUERA DE TUB DE PVC DE D 350 MM, COLÂ·LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO, AMB REPERCUSIO DE CONNEXIO ALS DIFERENTS RAMALS AMB SIS-
TEMA DE CONNEXIÃ“ CLICK DE WAVIN O SIMILAR TOT EXECUTAT A L'OBRA D'A-
CORD AMB NTE-ISA-10 MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLO-
SOS (P - 32)

DISSET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 03 VIALS I VORERES                                                 
03.01        m2  REG IMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ                                       0,6900

REG D'EMPRIMACIÓ AMB QUITRÀ TIPUS BQ-30, AMB UNA DOTACIO D'1,5 KG/M2
(P - 28)a.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.02        m2  REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIONICA                0,6900

REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAR-1, AMB
UNA DOTACIO D'1 KG/M2 (P - 29)

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.03        m3  BASE DE TOT-U ARTIFICIAL                                        10,4300

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 61)

DEU  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

03.04        T   PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT                         23,1800

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE REGULARITZACIO TIPUS IVa
AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COM-
PACTADA AL 98%  DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 67)

VINT-I-TRES  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

03.05        m3  BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ                                   48,7300

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat (P - 21)

QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

03.06        Ml  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ, 20x20x8cm                           14,6200

Rigola de peces de formigó, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 22)

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

03.07        m2  PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPAT                                      15,6000

Paviment continu exterior de formigó en massa amb fibres, amb junts, de 10 cm d'espessor, pa-
ra ús per als v ianants, realitzat amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de
camió, estès i v ibrat manual, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit de
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. (P - 65)

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 05 XARXA AIGUA POTABLE                                             
05.01        Ut  VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA                              87,9700

VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, TI-
PUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA, DACORD A DE-
TALL DE PROJECTE F21IFA02. (P - 47)

VUITANTA-SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

05.02        Ml  TUB PORLIETILÉ DENSITAT ALTA D=110mm                            29,4200

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTE-
RIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT INCLOU CONNE-
XIONS I PECES ESPECIALS ENCREUAMENTS, ESCOMESES I CONNEXIONS A
XARXA EXISTENT, MESURES DE SEGURETAT I MITJANS AUXILIARS INCLOSOS.
(P - 36)

VINT-I-NOU  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

05.03        Ut  PERICÓ CONNEXIÓ AIGUA DE FORMIGÓ                                132,6800

Pericó per a connenxió d'aigua, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de for-
migó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i com-
pactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arre-
bossat interior amb morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connex ió inclo-
sos tot executat a l'obra d'acord a NTE-IFA-24 (P - 80)

CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

05.04        Ut  PERICÓ PER A CLAU DE PAS DE FORMIGÓ                             132,6800

Pericó per a clau de pas, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat inte-
rior amb morter 1:3 amb tapa i marc metàl·lics, valvula i elements de connexio inclosos tot exe-
cutat a l'obra d'acord a NTE-IFA-24 (P - 82)

CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

05.05        Ut  HIDRANT SOTERRAT AMB DUES SORTIDES                              622,3000

Hidrant soterrat amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i
de 3´´ de diàmetre de connex ió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 12)

SIS-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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CAPITOL 06 XARXA ELECTRICITAT                                              
06.01        Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CABLE UNIPOLAR D'ALUMINI          19,0300

Submnistre i col·locació en rasa i tubulars de fins a 29 mts de cable unipolar d'alumini 18/30 KV
3x1x240 +1x150 mm2 Inclou disposar dels mitjans necesaris per a l'estesa i descarrega de la
bobina situant-la sobre un eix  que facilitai el seu desarrotllat Inclou subministre i col·locació d'a-
braçadera de forma que les fases d'un mateix  circuit quden unides dintre de la mateixa rasa. In-
clou elements auxiliars aix i com repercusio per connex ió a la xarxa, tot executat d'acord a espe-
cificacions de la companyia subministradora i reglament electrotecnic

DINOU  EUROS amb TRES CÈNTIMS

06.02        Ml  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PE                    1,5200

Subministre distribució i col·locacio en rasa d'un metre lineal de placa de PE per a proteccio d'un
circuit de cable subterrani. Les plaques aniran empalmades en el sentit llongitudinal emprant-se
plaques de 1 mts de llargada per als trams rectes i 0,50 per als trams curvats. tot executat d'a-
cord a especificacions de la companyia subministradora i reglament electrotecnic (P - 19)

UN  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

06.04        Ut  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ                                      289,2300

Caixa general de protecció CGP-9 de 650 A amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusi-
bles i bases portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetàl.lics per
a cable de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especifica-
cions i normativa de la companyia subministradora, inclós transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat (P - 84)

DOS-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

06.05        Ut  CONNEXIÓ LÍNIA EXISTENT                                         59.368,1800

Previsió de connex ió a línia ex istent elèctrica, d'acord amb normativa de la companyia subminis-
tradora. (P - 100)

CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

06.06        Ml  CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN VORERA                               5,9800

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 220 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%  del PM de la rasa, inclós càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P
- 78)

CINC  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

06.07        Ut  ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL·LIC                             374,8800

ARMARI PER CDU D'ESCOMESA METÀL.LIC DES DE 535X.532X80 MM FINS A
1000X1000X80 MM, PER A SERVEI EXTERIOR I FIXAT A COLUMNA D'ACORD A ES-
PECIFICACIONS DE LA COMPANYIA SUBMNISTRADORA I NORMATIVA ELECTRI-
CA. (P - 39)

TRES-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

06.08        ml  TRONERA DE REGISTRE A PEU DE FINCA                              259,0900

Tronera de registre a peu de finca, amb tapa de fosa d'acord especificacions de companyis sub-
ministradora. (P - 40)

DOS-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
07.01        Ut  LUMINÀRIA THEOS 35W + COLUMNA LUMINÀRIA NIKOLSON 5m             760,5400

Luminària THEOS MINI SR/T2 de 35W, armadura de morfologia rectangular, d'alumini fos a pre-
sió pintat amb pols de polièster prev i tractament de conversió química, pintada antracita metaliz.
Fitxació al post d'alumini fos a presió pintat gris idoni per a post D=60mm o 76 mm. Difusor amb
grup òptic integrat en tecnopolímer transparent estabilitzat als UV i al calor. Bloc òptic prev ist de
lents en tecnopolímer amb elevada transmisibilitat de la llum. Juntes de silicona anti-envelliment,
amb elevada capacitat de retorn elàstic. Born seccionador de línia que amb l'apertura de la tapa
de cablejat interromp automàticament l'alimentació elèctrica. Subjectable amb resistència a la rop-
tura M20x1,5 per cables D=10 mm - 14 mm. Alimentador electrònic d'alta eficiència. Font llumi-
nosa composta per la combinació de diversos móduls LED remplaçables. Cargols externs d'a-
cer inox idable. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garanteix  l'uniformitat de la
distribució lluminosa inclús en cas d'ineficiència d'alguna LED. Compleix  amb la norma UNI
10819 i les lleis en matèria de contaminació lumínica.

Columna OSLO (ICNI50) de 5 mts d'altura, cilíndrica bisecció fabricada amb acer S-235 JR gal-
vanitzada en calent per a fixació TOP D=60mm. Espesor: 3mm

SET-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

07.02        Ut  PERICÓ ENLLUMENAT                                               132,6800

Pericó per a enllumenat, amb parets de 15 cm de gruix  i solera de 10 cm de gruix  de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclós excavació, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador arrebossat inte-
rior amb morter 1:3 amb tapa i marc metal·lics, tot executat  a  l'obra mitjans aux iliars inclosos.
(P - 83)

CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

07.03        Ml  CONDUCTOR COURE                                                 3,4400

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclós material aux iliar ne-
cessari (P - 89)

TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.04        Ml  TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC D=60mm                            6,7200

Tub flex ible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 60 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclós transport a obra, mun-
tatge soterrat i material aux iliar i de fixació necessari (P - 86)

SIS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

07.05        Ml  CABLE AMB CONDUCTE DE COURE                                     2,3100

 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclós
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material aux iliar
necessari (P - 88)

DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

07.06        Ut  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER                              12,8700

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 10)

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 XARXA TELECOMUNICACIONS                                         
08.01        Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN CALÇADA                 27,0100

Construcció de secció tipus 04-00-00 en calçada, formada per: Excavació de rasa de 104 cm de
fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs
cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175
Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 97)

VINT-I-SET  EUROS amb UN CÈNTIMS

08.02        Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 40X40X55 cm                           129,0900

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de
gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, to-
talment acabat. (P - 98)

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb NOU CÈNTIMS

08.03        Ut  SUBM. I COL. DE PERICÓ DE 70X70X85 cm                           350,5000

Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 70x70x85 cm de dimensions
interiors, amb mòduls de plàstic d'alta resistencia homologats amb solera de formigó de 10 cm de
gruix , inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavacio de puo i transport de terres a l'abocador, to-
talment acabat. (P - 99)

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

08.04        Ml  CONSTRUCCIÓ DE SECCIÓ TIPUS 04-00-00 EN VORERA                  15,6800

Construcció de secció tipus 04-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de
fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs
cànon d'abocament.
Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175
Kg/cm2.
Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets
d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25
cm com a màxim, amb compactació del 95%  del pm.
Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització
(P - 96)

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 CAPITOL 03: ACABATS URBANS                                      
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ                                                   
10.01        Ml  PINTAT 2 CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA                      0,8900

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.
(P - 68)

ZERO  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

10.02        m2  PINTAT SENYAL STOP O CEDIU EL PAS                               8,9100

Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, fran-
ges de vèrtexs de illetes sobre els pav iments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dis-
solvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge (P - 69)

VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

10.03        Ut  FONAMENTACIÓ RETOL SENYALITZACIÓ                                57,3700

Fonamentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada. (P - 73)

CINQUANTA-SET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

10.04        Ut  PLACA ACER GALVANITZAT 90x90 cm SENYALS DE TRÀNIST              81,3800

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29)
i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)

VUITANTA-UN  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

10.05        Ml  PAL D'ALUMINI EXTRUCIONAT D=90 mm                               17,5000

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescrip-
cions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 72)

DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

10.06        Ut  PLACA CIRCULAR D=60 mm PER SENYAL DE TRÀNSIT                    33,3900

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG ni-
vell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
70)

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.07        Ut  PLACA OCTOGONAL STOP                                            0,0000

Placa octogonal de stop, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo-
sos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  
11.01        Ut  PAPERERA                                                        123,0000

Paperera trabucable de D60 cm tipus PA600 de fundició dúctil de planxa pintada d'1mm de gruix
amb base perforada, vora arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm.

CENT VINT-I-TRES  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 12 CAPITOL 04: CONTROL DE QUALITAT                                 
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 13 CONTROL DE QUALITAT                                             
13.01        Ut  ASSAIG DE PICONATGE                                             55,0000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108 (P - 94)

CINQUANTA-CINC  EUROS
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

00 CAPITOL 01: OBRA CIVIL
01 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 25.473,5694 16,19

02 XARXA DE SANEJAMENT ............................................................................................................................. 10.261,2800 6,52

03 VIALS I VORERES......................................................................................................................................... 16.580,2876 10,54

04 CAPITOL 02: INSTAL·LACIONS URBANES
05 XARXA AIGUA POTABLE............................................................................................................................... 8.611,8600 5,47

06 XARXA ELECTRICITAT ................................................................................................................................. 75.110,7300 47,73

07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ...................................................................................................................... 15.682,6950 9,97

08 XARXA TELECOMUNICACIONS..................................................................................................................... 3.526,9904 2,24

09 CAPITOL 03: ACABATS URBANS
10 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 1.491,7900 0,95

11 MOBILIARI URBÀ.......................................................................................................................................... 246,0000 0,16

12 CAPITOL 04: CONTROL DE QUALITAT
13 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 385,0000 0,24

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 157.370,2024

13,00% Despeses Generals....................... 20.458,1263

6,00% Benefici industrial.......................... 9.442,2121

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.900,3384

21,00% I.V.A....................................................................... 39.326,8136

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 226.597,3544

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 226.597,3544

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

TORTOSA, a 14 de maig de 2018.

L'arquitecte: 

23 de juny  de 2017 Pàgina 1

Jordi Simó i Sabaté 
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