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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

1  OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del Projecte és donar compliment a l’encàrrec fet per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès per la reurbanització de 

la plaça de Sant Salvador de les Gunyoles, Avinyonet del Penedès. 

 

L’execució de les obres definides en el Projecte es valoren per esser executades en una sola fase. 

 

2  EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

 

Emplaçament Plaça Sant Salvador de les Gunyoles ( carrer Sant Salvador/carrer  Pau Casals) 

Població  Les Gunyoles 

Municipi  Avinyonet del Penedès 

Comarca  Alt Penedès 

 

 

3  AGENTS 

 

Promotor 

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès CIF P0801300E 

Amb domicili a: 

Adreça Plaça de la Vila núm. 1 

 Avinyó Nou Codi Postal 08793 

Municipi Avinyonet del Penedès Comarca Alt Penedès 

 

Tècnic autor del Projecte   

Josep Cartró Boada Núm. Col·legiat 26891-7 

 

4  INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

Per la redacció d’aquest projecte, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha facilitat l’ aixecament taquimètric detallat de 

l’àmbit. Pel Projecte s’han seguit els criteris establerts conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals. 

 

5  DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 

 

L’àmbit de la intervenció està situat en el sòl urbà consolidat del nucli de les Gunyoles. La plaça està delimitada pel carrer del 

Sant Salvador i el carrer Pau Casals. L’àmbit d’intervenció té una superfície de 357,10 m2. 

 

La plaça està pavimentada amb paviment de formigó i paviment de panot tocant a les cases amb una  vorada de formigó.  

Disposa d’enllumenat públic, i per la franja de vorera hi ha canalització d’aigua. 

 

En la plaça hi trobem arbrat de grans dimensions, bancs de fusta, papereres, cartells i una bústia de correus. 

 

El més representatiu de la plaça, és la presència d’una font històrica de dimensió considerable en un extrem de la plaça. 

 

6  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE LA SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA 

 

El Projecte dona resposta a la necessitat de reurbanitzar la plaça amb la finalitat de i donar-l’hi les condicions adequades al 

seu ús com espai públic. 

 

La plaça actual ha esdevingut una zona d’aparcament de cotxes. En aquesta intervenció es vol aconseguir que sigui un espai 

d’estada previ a l’entrada al casc antic de les Gunyoles, al mateix temps que es vol revaloritzar la font històrica que hi ha en 

aquesta plaça. 



 

2 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Per aconseguir aquests dos objectius s’ha creat una plaça amb un espai únic i continu,  però amb dos subespais diferents 

Aquests subespais es formen emmarcant un recinte pentagonal de formigó de color, en contrast amb la resta de paviment de 

la plaça que és de panot.  

 

L’espai d’estada es configura amb dues jardineres de forma pentagonal que incorporen els bancs de la plaça. En aquestes 

jardineres que porten la vegetació i el color a la plaça  s’hi planten els arbres de la plaça. 

 

La col·locació d’aquests elements en la plaça està determinat per l’entrada de cotxes als habitatges existents. 

 

La solució general ha estat el d’unificar els dos paviments existents a la plaça per crear un espai únic lliure de cotxes. Per 

aquest motiu es procedirà a modificar lleugerament les alineacions de la plaça, i una vegada realitzat el replanteig es procedirà 

a l’arrencada del paviment i a la gestió dels residus ocasionats. Acte seguit es procedirà a l’arrencada del arbres existents, 

arrel inclosa. Una vegada l’esplanada ja està definida es procedirà a l’execució de les rases per dotar de reg a les jardineres, 

El col·locaran les jardineres i els encintats de plaça per diferenciar el paviment de formigó i es realitzarà la solera de formigó 

per a posterior col·locació del panot i el paviment de formigó de color. Una vegada acabats els paviments s’acabarà de 

realitzar la jardinera amb la col·locació del terra d’aportació i el terra vegetal i la plantació dels arbres i l’enjardinament. 

 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES, MATERIALS I SOLUCIONS ADOPTADES 

 

7.1 Estat actual 

 

L’estat actual de la plaça és la següent: 

 

Vials confrontants amb paviment de formigó 

Plaça pavimentada amb formigó i panot en vorera 

Vorada de formigó sense rigola 

Instal·lació d’aigua potable pels habitatge, la font i hidrants. 

Instal·lació d’enllumenat públic ( punts de llum amb columna ) no s’intervé 

No hi ha passos de vianants pintats ( accessibilitat) 

Pas de vehicles per accedir a garatges d’habitatges unifamiliars 

Mobiliari urbà ( 1 paperera, 2 bancs , cartellera i bústia de correus ) 

Arbrat de gran dimensions 

 

7.2 Demolicions i moviments de terres 

 

El projecte preveu la demolició del paviment i la solera de formigó amb panot  amb mitjans manuals a prop de les edificacions 

i amb mitjans mecànics a la resta de la plaça. Es preveu la substitució del formigó  amb una franja  de 50cm per la connexió 

amb el paviment existent. 

 

Es preveu el rebaix de la subbase  per adequar-la als nous nivells del projecte. 

 

Els residus inerts i les terres de l’excavació es transportaran a l’abocador autoritzat. La resta de residus de la construcció, es 

classificaran en obra i es transportarà a centre de reciclatge.  

 

Una vegada arrencat el paviment de formigó existent i realitzada la neteja i anivellament de l’àmbit. Sobre el terreny natural es 

realitzarà l’excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment que es deixarà a 30 cm de la cota d’acabat del paviment. El 

repàs i piconatge de la caixa de paviment es realitzarà amb compactació del 95%PM. Les rases i pous pels serveis urbans es 

rebliran i piconaran en tongades el gruix de les quals no serà superior als 25 cm fins a obtenir el 95% del PM.  

 

7.3 Paviments 

 

El tipus de secció estructural del ferm per les calçades, s’ha tingut en compte l’ús i el tipus d’esplanada.   

 

S’ha considerat, al tractar-se de substitució de pavimentació en vials consolidats, un tipus d’esplanada E1.   

 

La plaça en la seva major superfície es realitzarà amb una base de tot-u artificial de 5 cm de gruix, estesa i compactada 

directament sobre l’esplanada, solera de formigó  20/P/20/l de 20 cm, i peça de formigó de panot 4 cm de gruix ( 20x20cm) 

col·locada amb una capa de morter de 3cm de gruix. 
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Una altra part de la plaça es realitzarà amb paviment formigó de color 20/P/20/l de 20 cm sobre una base de tot-u artificial de 

5 cm de gruix, estesa i compactada directament sobre l’esplanada.  Aquest paviment de formigó estarà confit amb platines 

d’acer de 20cm d’alçada, amb la forma que indica el Projecte.  

 

La vorada que limita la plaça serà una peça de formigó de T2 o 15x25cm col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l, 

rejuntades amb morter mixt. 

 

7.4 Xarxa de sanejament 

 

La recollida d’aigües pluvials és superficial. Es manté la xarxa de clavegueram del carrer sense intervenir en aquesta. 

 

  

7.5 Xarxa d’instal·lacions 

 

Actualment hi ha la canalització de la xarxa d’aigua potable que dona servei a la font, els habitatges i als hidrants de la xarxa.  

 

El Projecte no preveu cap intervenció en aquesta xarxa existent, tot i això incorpora la xarxa de reg de les jardineres i arbrat. 

 

El reg es realitza amb una xarxa principal en tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal, connectat a pressió, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa i 

canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats instal·lada soterrada. El 

programador i electrovàlvules es colcaran en una arqueta específica pel sistema de reg. 

 

El Projecte no preveu la renovació de la xarxa d’enllumenat, telecomunicacions i baixa tensió. 

 

 

7.6 Mobiliari urbà, jardineria  i senyalització 

En el projecte de la plaça hi ha dues grans jardineres de forma pentagonal formades amb acer corten de 40cm d’alçada que 

incorporen un banc de formigó amb acabat de fusta.  

 

En aquestes jardineres s’aportarà una capa de 60 cm de profunditat de terra vegetal de jardineria amb una composició de 

40% de terra vegetal i el 60% de sauló, la textura serà franc sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3% 

d’origen vegetal. 

 
Per als arbres i arbusts, l’aportació de terres es realitza puntualment per a cada  exemplar en el moment de la plantació. El 

reblert del clot es farà amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) i càrrega de les 

terres sobrants a camió i cànon d'abocament.  

 

La plantació es farà en sots de 0’3x0’3x0’3m en el cas de les arbustives petites subministrades en contenidor d’entre 1,5 i 3 

litres. El reblert dels clots es farà amb la mateixa terra vegetal que prèviament s'haurà aportat. Posteriorment es procedirà a fer 

un primer reg abundant. La proporció és de 6 plantes per m2. 

 

Per a la plantació dels arbres ( 1 per jardinera) de 18 a 25 cm de perímetre de tronc, caldrà obrir un clot de plantació de 

100x100x60 cm. Posteriorment a l’obertura del clot es col·locarà l’arbre vertical i s’omplirà el sot amb substitució total de 

terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), càrrega de les terres sobrants a camió i cànon d'abocament, 

regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra 

 

La plantació és la que tot seguit s’exposa: 

 

Arbres: Jardinera 1 i 2 

Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE), Auró 

 

Plantes:  

 

Jardinera 1: 

Salvia greggii 

Carex pendula 

Festuca glauca 
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Jardinera 2: 

Lavandula dentata 

Santolina chamacyparissus  

Dianthus deltoides 

 

L’arrencaran els arbres existents. Es mantindrà però es col·locarà en un lloc diferent la cartellera i la bústia. No s’ha previst la 

col·locació de senyals de trànsit ni pintura de passos de vianants. 

 

 

7.7 Accessibilitat 

 

El Projecte compleix l’ordre VIV/562/2010 i el codi d’accessibilitat 135/1995 per l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda.   

 

Al tractar-se d’espai urbà consolidat, en la mesura del possible el projecte ha reduït les pendents amb l’objectiu d’aconseguir 

una pendent transversal del 2%.   

 

Qualsevol tapa d’instal·lacions, reixa o escossell existent a la via pública ha d’estar perfectament enrasada amb el paviment 

existent al seu voltant. Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es dissenyaran i s’ubicaran perquè puguin ser utilitzats de 

forma autònoma i segura per totes les persones.  

 

La seva instal·lació, de manera fixa o eventual, en les àrees d’ús per a vianants no envairà l'itinerari de vianants accessible.  

El disseny dels elements de mobiliari urbà ha d’assegurar la seva detecció a una alçada mínima de 0,15 m mesurats des del 

nivell del sòl. Els elements no han de presentar sortints de més de 10 cm i s’ha d’assegurar la inexistència de cants vius en 

qualsevol de les peces que els conformen. 

 

 

8 PLA D’ETAPES. PROGRAMA DE L’OBRA. TERMINIS D’ADJUDICACIÓ I D’EXECUCIÓ 

 

 

El programa d' execució de les obres projectades per a cada fase, serà : 

 

a) Enderrocs i moviment de terres. 

b) Pavimentació  

c) Revestiments 

c) Xarxa d’instal·lacions  

d) Equipament 

e) Enjardinament 

f) Seguretat i salut  

 

En l’execució de l’obra el contractista haurà de mantenir en servei les xarxes existents, no impedir el pas pels carrers 

confrontants i actuar de manera que els veïns sempre tinguin accés, almenys a peu als seus habitatges. 

 

La durada prevista per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte és de 8 setmanes a partir de la data de la 

signatura de l’Acta de Replanteig. 

 

 

PROGRAMA DE L'OBRA SETMANES 

  2 4 6 8 

Enderrocs, moviment de terres         

Pavimentació         

Revestiments     

Xarxa d’instal·lacions          

Equipament         

Enjardinament         

Seguretat i salut         
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8.1  Classificació pel contractista 

 

La classificació exigible als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres, donat que el valor íntegre del 

pressupost  per contracta (IVA exclòs) és inferior als 500.000 euros, i el termini d'execució és inferior a un any, no serà 

necessària. Tot i no ser necessària s'estima que la classificació del contractista del total del projecte és: 

 

GRUP: G 

SUBGRUP: G-6 Obres sense qualificació específica 

CATEGORIA: 3 ( segons RD 773/2015) o D ( segons 1098/2001) 

 

A la vista del Pressupost d'Execució per Contracte, es deixa a criteri dels serveis tècnics municipals la concreció de la  

classificació del Contractista en el Plec de condicions administratives que es redacti per a la contractació.  En qualsevol cas, 

es recomana que s’exigeixi l’acreditació d’haver executat obres similars, amb resultats satisfactoris. 

 

 

8.2  Declaració d’obra completa 

 

L’obra projectada compleix les condicions demanades per l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001 per a ser considerada com a obra completa i susceptible de 

ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització. 

 

 

9 CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els 

assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 

com després del seu termini a efectes de recepció. 

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: Control del material, control geomètric i control d’execució. 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista fins l’un i mig per cent (1,5 per 100) de 

l’import d’execució material del projecte base de licitació. 

 

 

10 SEGURETAT I SALUT 

 

D’acord  amb allò indicat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha redactat el corresponent  Estudi de Seguretat i 

Salut en el Treball i s’han inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida del Pressupost General de l’Obra. En 

aquest Estudi de Seguretat i salut es detalla: 

 

a) La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de l’execució de les diferents unitats 

de l’obra. 

b) La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu desenvolupament i 

l’organització òptima de les mateixes. 

c) L’import del Pressupost, que resulta de l’Estudi, i que és recull en el Pressupost d’Execució Material de l’obra. 

 

 

11 REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment de la legislació vigent i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix els 

dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de preus. 
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12  PRESSUPOST 

 

Les obres de reurbanització de la plaça Sant Salvador de les Gunyoles es realitzarà en una sola fase. 

 

La valoració de les obres és la següent: 

 

 

PRESSUPOST        

    

1.  MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS    

1.1 ENDERROCS                    3.640,66 €  

1.2 MOVIMENT DE TERRES                    771,20 €  

1.3 GESTIÓ DE RESIDUS   3.297,95 €  

2.  PAVIMENTS                  18.715,44 €  

3.  REVESTIMENTS                 545,02 €  

4.  INSTAL·LACIONS    

4.1 AIGUA   1.481.50 €  

4.2 VARIS INSTAL.LACIONS                    864,77 €  

5.  EQUIPAMENT                     7.266,31 €  

6. ENJARDINAMENT                    2.111,51 €  

7. SEGURETAT I SALUT                    605,64 €  

    

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL                  39.300,00 €  

13% Despeses generals                  5.109,00 € 

6% Benefici industrial                    2.358,00 €  

Subtotal                  46.767,00 €  

21% IVA                  9.821,07 €  

    

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA                56.688,07 €  

    

 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA amb IVA  per a la realització de les obres és de 56.588,07  euros (CINQUANTA-

SIS MIL CINC CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS).  

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès,  juny de 2021 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquest document és la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra d’acord amb les exigències de la 

normativa.  

S’ha utilitzat la fitxa de gestió de residus del COAC (veure document annex). 

 

2. Criteris generals 

 

Per tal d’uniformitzar els continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran d’acord amb els apartats que 

mostra la figura següent, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions 

complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

 

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA  

 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus  

2. Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 

3. Operacions de gestió de residus 

4. Plec de Prescripcions Tècniques 

5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

6. Pressupost 

 

3 Continguts de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc  

 

L’Estudi de Gestió de residus s’inclou en el projecte d’execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i contingui 

els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la 

construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

 

3.1 Minimització i prevenció   

 

L’Estudi de Gestió identifica totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la 

generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.  Tot seguit s’adjunta 

fitxa amb les accions de minimització i prevenció o d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus, què s’han de 

tenir en compte abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva redacció, 

assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el projecte. 

 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte  

 

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 

Sí  No  

  

1  S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 

al mateix emplaçament? 
X  

2  
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 

gairebé generar residus? 
X  

3  
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar?   
X  

4  S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  X  

5  S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.   X  

 La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6  
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 
  

7  
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar 

els retalls? 
X  
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8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Consideraren el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen 

el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 

que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).  

 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.  

 - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

 - solucions de parquet flotant front l’encolat   

 - solucions de façanes industrialitzades 

 - solucions d’estructures industrialitzades 

 - solucions de paviments continus 

  

9  

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
X  

 

3.2 Estimació i tipologia dels residus  

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar 

per poder planificar la seva correcta gestió.   

− Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.  

− Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.  

− Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

En la fitxa adjunta s’identifiquen i s’estimen els residus. S’ha utilitzat una fitxa de càlcul d’obra nova on la superfície s’ha 

utilitzat la meitat per ajustar-la a l’obra nova d’urbanització. 

 

Enderroc VIALS  

Materials  Tipologia2   Volum real  Volum aparent Pes  

 
Inert, No  Especial,  (m3 residu/m2  

(m3 

residu/m2  
(kg/m2  

 Especial   construït)  construït)  construït)  

170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 

170503*)  
Inert 

 

0,2500  0,3000  420,00  

170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges 

especificades en el codi 170301*)  

No 

Especial  

 

0,1500  0,2500  195,00  

170405 (ferro i acer)  
No 

Especial  

 
0,0001  0,0002  0,50  

170203 (plàstic)  
No 

Especial  

 
0,0001  0,0002  0,50  

170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc 

diferents dels especificats en els codis 1709001, 170902 i 

170903)*)  

No 

Especial  
(3) 0,0008  0,0016  4,00  

Total (4)    
0,4010  0,5520  620,00  

Total per tipologies  Inert –terres (170504)  0,2500 0,3000 420,00  

 NE-barreja (170904)  0,1508 0,2516 199  

 NE-metall (170407)  0,0001 0,0002 0,50  

 NE-plàstic (170203)  0,0001 0,0002 0,50  

 Especial (150110)  (Vegeu la taula model per inventariar els R. 

Especials)   

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.  

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.  

4 Excepte els residus Especials.  

* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Material  Codi CER  

Tipol. Inert, No Especial, 

Especial  

Pes  

Kg./m3 residu real Kg. /m3 

residu aparent  

Terrenys naturals      

Grava i sorra compacta  170504 (terres i pedres 

diferents de les  Inert  

2000  1670  

Grava i sorra solta  especificades en el codi 

170503*)  

 1700  1410  

Argiles  
010409 (residus de 

sorra i argiles)  
Inert  2100  1750  

Rebliments  
    

Terra vegetal  200202 (terra i pedres)  Inert  1700  1410  

Terraplè  
170504 (terres i pedres 

diferents de les  Inert  
1700  1410  

Pedraplè  especificades en el codi 

170503*)  

 1800  1500  

Total (4)    
11000  9150  

Total per tipologies  

Inert –terres (170504) 

Especial (150110)  

0,2500 0,3000 (Vegeu la taula model per inventariar 

els R. Especials)  

* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

Segons el programa de gestió de residus per aquesta obra d’urbanització surt. 

 

Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 0,00 0,00 

150101 Envasos de paper i cartró 0,04 0,00 

150102 Envasos de plàstic 0,00 0,00 

150104 Envasos metàl·lics 0,01 0,00 

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 0,02 0,00 

150111 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa 

perillosa 0,02 0,00 

150202 

Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), 

draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses 0,00 0,00 

160604 Piles alcalines (excepte 160603) 0,00 0,00 

160605 Altres piles i acumuladors 0,00 0,00 

170107 

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 

170106) 2,33 2,92 

170201 Fusta 0,35 0,09 

170203 Plàstic 0,15 0,01 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 0,24 0,29 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 1,07 1,28 

170405 Ferro i acer 0,05 0,31 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 0,01 0,01 

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 

170901,0170902 i 170903 0,28 0,23 

200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 0,00 0,00 

200201 Residus biodegradables 1,62 0,11 

200301 Mescles de residus municipals 0,08 0,01 

30104 

Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles que contenen substàncies 

perilloses 0,00 0,00 

80318 Residus de tóner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317 0,00 0,00 

    

    

 Total 6,27 5,28 
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3.3  Operacions de gestió de residus  

 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que 

cal preveure des de la fase de projecte.   

Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una 

reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a:  

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.  

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. − 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos 

econòmics associats a cada opció de gestió, etc.  

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus 

de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 

valorització.   

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui 

formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar 

separats de la resta).  

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització 

(internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat 

que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens 

referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, 

de metall, de paper i cartró, etc.). La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 

factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 

ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 

reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a 

mateixa obra on s’ha produït.   

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una 

matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.  

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 

no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.   

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:  

 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de 

residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris 

generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.  

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.   

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de 

dipòsits controlats).   

 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 

residus dins i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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3.4 Plec de Prescripcions Tècniques  

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte especifica les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus 

de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de 

gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.  

 

3.5 Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus  

 

De les operacions de gestió de residus triades a l’apartat 3.3 d’aquesta guia, on s’ha especificat el tipus de separació 

selectiva a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar 

simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra.  Per tal d’identificar la zona reservada per a  la 

gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 

contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 

demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).  

 

4. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de residus 

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar o modificar l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el 

Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. Caldria que el 

Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada 

aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el 

tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

5. Marc legislatiu  

 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia:  

 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.  

− Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 

treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)  

− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de valorització i eliminació de residus i la 

llista europea de residus.  

 − Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció.  

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i 

Perillosos. 

 − Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. − Plan Nacional de residuos de la construcción y 

demolición (PNRCD) 2001-2006   

− Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos .  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès, juny del 2021 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

Introducció 

 

Objecte i plantejament general 

 

Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l’obra (PCT), s’han definit i programat una 

sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d’autocontrol de qualitat del contractista 

(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió 

de la Direcció d' Execució de l' Obra (DEO). 

 

A l’ inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal 

d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la 

seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d’execució, incloent dins 

d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos 

d’execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques 

bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es 

centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d’execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 

comprovacions senzilles que no requereixen de l’actuació d’una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible 

que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

Interrelació amb els sistemes d’organització dels contractistes 

 

A l’hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les empreses 

constructores disposen normalment de sistemes d’organització interna d’assegurament de la qualitat (procediments ISO 

9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 

 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla 

de control aprofita l’estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 

constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d’autocontrol (o pla 

de qualitat) del contractista, que deixi clara l’assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i estar 

certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es 

centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que 

posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara 

menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 

 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes de 

qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  

 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se els 

plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s’incideix amb aquest pla de control: 

 

 Descripció de l’obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 

especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 

 Relació d’activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el 

sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que 

poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà 

una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 
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 Organització de l’obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 

indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d’un registre de signatures. S’hauria de fer extensiu al 

personal de les empreses subcontractades. 

 

 Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s’hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de 

definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és 

fonamental en la qualitat final de l’obra.  

 

 Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 

normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d’aquests documents. 

 

 Recull dels procediments d’execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb 

el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el 

document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 

 Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d’una relació 

d’industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per 

criteris econòmics. A banda d’això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques 

que s’han d’exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de 

certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d’assaigs 

de recepció, haurà d’estar d’acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.  

 

 Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància 

documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les 

empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que 

s’apliqui a altres materials. 

 

 Programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d’execució de les activitats que es 

controlen. S’indiquen les inspeccions (o assaigs) que s’han de realitzar, documents o normatives que s’han de tenir en 

compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d’espera o avís i els criteris 

d’acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que 

s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

 

 Fitxes d’execució que desenvolupen el programa de punts d’inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l’obra per tal 

d’establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d’obra afectada. La fitxa d’execució és el resultat d’aplicar un 

PPI/PA a un sector determinat. 

 

 Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s’aixeca una no 

conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 

tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 

 El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d’aparells, programació de compres de materials, instruccions 

tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  

 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment 

molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes 

concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser 

contrastada amb la supervisió directa del director d’execució.  

 

Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del sistema. Quan es diu que 

aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que s’acostumen a complimentar tard i de cop (per exemple a 

final de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres d’inspecció i ha mostrat interès en el 

seu contingut. Si ningú intenta treure profit del sistema, és lògic que acabi derivant en un tràmit merament “burocràtic”. 
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Control de materials 

 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels materials 

utilitzats a l’obra.  

 

La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

 

 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb el 

certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 

producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen 

uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  

 

 Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l’obra concreta), sempre 

que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s’han d’acceptar resultats d’assaigs antics de dubtosa 

relació amb el producte actual. 

 

 Realització d’assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 

 

Per a la major part dels materials que intervenen a l’obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat, 

acompanyades d’una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a 

continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d’una campanya específica d’assaigs per part 

d’un laboratori acreditat.  

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

 

 Formigó estructural 

 Maons i peces ceràmiques en general. 

 Peces de pavimentació 

 Mobiliari 

 Material per instal·lacions 

 

 

Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 

del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 

documents acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al document EDC de final d’obra (EDC = Estat de Dimensions i 

Característiques de l’obra executada). 

 

Si per raons d’urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de 

presentació dels resultats d’assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per 

part del contractista, del destí final d’aquest material a l’obra (traçabilitat). 

 

Control d’execució 

 

El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d’acabat que, en 

general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació 

d’un laboratori especialitzat. Moltes d’aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de 

l’obra. 

 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas 

de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’ inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no 

podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els 

punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un 

document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva 

execució. 
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El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 

 

 Replè de préstec 

 Estesa de sòl de formigó 

 Estesa i compactat de base de saorra 

 Estesa de pavimentació 

 Acabats superficials 

 Instal·lacions: 

o Sanejament 

o Aigua 

o Electricitat 

o Gas 

o Telefonia i altres 

 

Dins l' esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d' execució i el programa 

de punts d' inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  

 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el 

desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  De cada operació de control s' indicarà: 

 

 Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

 

 Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’ inici de l’activitat, etc. 

 

 Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

 

 Responsable de realitzar la inspecció o l' assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 

 

 Criteris d' acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

 

També es farà constar si el punt de control és un punt d' espera o avís, es a dir, si l' execució de l' activitat ha de quedar 

aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  

 

En la fase d' execució de l' obra, l' aplicació del programa de punts d' inspecció sobre un element concret donarà lloc a una 

fitxa d’execució o registre. Abans de l’ inici de l' obra, i de manera consensuada amb la DEO, s' establirà una sectorització de l' 

obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S' establiran també els procediments de documentació 

de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.  

 

Tota aquesta documentació que s' anirà generant durant l' execució de l' obra, quedarà arxivada i formarà part del document 

EDC de final d' obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès, juny 2021 
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1.- QUADRE DE MATERIALS AMB ESPECIFICACIÓ DE CONTROLS A REALITZAR I LA SEVA INTENSITAT DE MOSTREIG.-  

 

ASSAJOS  A INTENSITAT DE 

MATERIAL / OBJECTE REALITZAR I NORMES MOSTREIG 

DE L’ASSAIG DE REFERÈNCIA  

  
10 Assajos de densitat i  

 Assaig de compactació  humitat a partir dels valors  

TERRENY ORIGINAL  per el mètode PROCTOR  obtinguts del próctor  

(D’ASSENTAMENT)  modificat segons norma  modificat al laboratòri de  

 UNE 103501  referència segons norma  

  UNE 103503  

 

Es divideix la totalitat de la superfície on es pavimentarà amb gespa artificial en els lots corresponents segons PG-3. Es 

defineix una mostra de superfície per a cadascun dels dos lots i per tant;  

 

Mostra de superfície: Conjunt de cinc (5) punts, presos en forma aleatòria de la superfície definida com a lot. En cada un 

d'aquests punts es determinarà la seva humitat i densitat.  

 

Per a l'acceptació de la compactació d'una mostra el valor mig de la densitat de la mostra haurà de complir les condicions 

mínimes que es detallen a continuació:  

 

1.  La zona de validesa és la situada per sobre de la corba Próctor de referència, i entre les línies d'isosaturació 

corresponents als límits imposats al grau de saturació.  

 

2.  Les esmentades línies límit seran aquelles que passin pels punts de la corba Próctor de referència 

corresponents a humitats de menys del dos per cent (2%) i més de l’ 1 per 100 (+1 %) de l'òptima. En el cas de 

terres expansius o col·lapsables els punts de la corba Próctor de referència seran els corresponents a humitats de 

menys de l’ú per cent (-1%) i més del 3 per 100 (+3 %) de l'òptima de referència.  

 

Es consideraran sòls col·lapsables aquells en els quals una mostra remodelada i compactada amb la densitat i humitat 

remodelada de l'assaig Próctor normal segons UNE 103501, sofreixi un assentament superior a l'un per cent (1%) de l'altura 

inicial de la mostra quan s'exerciti segons NLT 254 i pressió d'assaig de dues dècimes de megapascal (0,2 MPa).  

Es consideren sòls expansius aquells en els quals en una mostra remodelada i compactada amb la densitat i humitat òptimes 

de l'assaig Próctor normal segons UNE 103501, superi un inflament lliure del tres per cent (3%), quan s'assagi segons UNE 

103601.  

 

 

FORMIGÓ  

Resistència a compressió segons  

norma UNE EH 88/91 i norma IRAM 1524.  

(Fonamentacions columnes d’enllumenat)  

4 assaig (Trencament de quatre sèries de 

provetes cilíndriques i un assaig de  

consistència con d’Abrams.)  

 

Les mostres hauran de ser representatives i de volum 1,25 -  1,50 vegades el volum de les provetes. En camions formigonera 

caldrà vigilar la segregació i prendre una mostra uniforme del contingut de la formigonera.  

 

Per comprovar l'homogeneïtat d'un abocament; les mostres es prendràs a ¼ i ¾ de la descàrrega i entre aquests per als 

diferents assaigs. Quan no es puguin prendre mostres durant la descàrrega, prendrem 5 porcions aleatòries de la descàrrega 

completa, no properes a les vores on pot haver produït-se segregació. La mostra ha de protegir-se del sol, pluja, vent i 

dessecació, i no excedir els 15 min abans de la seva utilització.   

 

Assaigs de consistència.  

 

Con d'Abrams:  
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S'utilitza un motlle sense fons de forma troncocònica, proveït de dues nanses per manipular-lo, amb unes dimensions interiors 

específiques. Es col·loca el motlle sobre una superfície plana, rígida i impermeable. S'humiteja el interior del motlle i la 

superfície. S'introdueix el formigó i anivella la superfície. Es desmodela immediatament, aixecant el con a poc a poc i en 

direcció vertical sense sotracs i mesurem el punt més alt de la massa assentada. L'assaig no s'aplica amb àrids >40mm.  

 

Assaigs mecànics mitjançant provetes enmotllades  

 

Definició de les provetes i motlles:   

 

La forma i dimensions de les provetes han de ser proporcionals a la mida de l'àrid. Els motlles han de ser rígids i no 

absorbents. S'unten amb oli mineral o una altra substància que no ataqui en ciment i eviti l'adherència  

 

Preparació de les provetes:  

 

Una vegada compactat el formigó ha de ser anivellada amb pasta de ciment la part superior de la proveta. Les provetes es 

manipularan el mínim possible i es cobriran per evitar la dessecació.  

 

Conservació:  

 

Caldrà anar en compte en el transport i conservació molt i s'ha de fer en un lloc adequat, amb una humitat i temperatura 

determinats. Quan es tracta de formigó en obra s'ha de conservar amb unes condicions el més semblants a les de la 

estructura d'assaig.  

 

Tipus de ciment  

Resistència relativa      

 

7 dies  
14 

dies  

28 

dies  

3 

mesos  
1 any  

Normal  0.70  0.88  1  1.12  1.18  1.20  

D’alta resistència inicial  0.80  0.92  1  1.10  1.15  1.15  

D’enduriment lent   0.70  1  1.40  1.60  1.70  

 

ASSAJOS PER VERIFICAR LES CARACTERÍSTIQUES ESPORTIVES DE L’EQUIPAMENT PROJECTAT  

 

A continuació es detallen les característiques que haurà de complir el paviment de gespa artificial, segons el que estableix la 

Norma UNE 41958 IN.  

 

1. ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS DEL PAVIMENT  

 

S’aportarà fitxa tècnica (o informes de laboratori) del material instal·lat on es reflecteixin com a mínim les propietats següents:  

a) Composició del fil i identificació per calorimetria (DSC).  

b) Pes de la moqueta per unitat d'àrea.  

c) Pes del fil per unitat d'àrea.  

d) Longitud del plomall sobre el geotèxtil o “backing”.  

e) Nombre de puntades per unitat d'àrea.  

f) Resistència a l’arrencada del plomall.  

g) Resistència a l'envelliment (UV).  

h) Descripció del mètode de marcat de les línies del camp. i) Sistema de muntatge i unió: encolat, cosit, etc. Es requereix 

una resistència de les juntes major o igual de 15 N/mm. Mètode d'assaig segons norma EN 12228.  

j) Capa elàstica: identificació del material, gruix i pes per unitat d'àrea. k) Granulometria de la sorra de farcit i percentatge 

de contingut de SiO2 i CaO.  

Es requereix que els cantells dels granets de sorra siguin arrodonits i que el contingut de SiO2 sigui major o igual al 96%. 

l) Tipus i granulometria del material elàstic de farcit. Es requereix un percentatge dels fins (Ø < 0.5 mm) inferior al 5%.   

 

A més, s’aportarà el certificat dels assaigs d’un laboratori acreditat que garanteixi les següents característiques dels materials:  
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m) Toxicitat lixiviats: bioassaig de luminescència de tot el sistema format per la capa elàstica i els materials de farcit. Es 

requereix un EC 50 inferior o igual a 3000 mg/litre.  

n) Resistència al desgast: Mètode d'assaig segons pren 15306 (mètode LISPORT).  

Es requereix que el paviment: capa elàstica i materials de farcit, compleixi abans i després de l'assaig de desgast (5000 

cicles):  

 

- Reducció de força màxima (absorció d'impactes): valor requerit entre 55 i 70%. Mètode d'assaig segons 

norma UNE 41958 IN o EN 14808.  

- Deformació VERTICAL estàndard: valor requerit menor de 9 mm. Mètode d'assaig segons norma UNE 

41958 IN o EN 14809.  

- Bot vertical de la pilota: valor requerit entre 0,6 i 1 m.Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 

12235.  

- Resistència al gir: valor requerit entre 25 i 50 Nm. Mètode d'assaig segons norma prEN 15301.  

 

2. VERIFICACIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ DEL PAVIMENT  

 

2.1 VERIFICACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT I L’HOMOGENEÏTAT DEL TERRENY  

 

La direcció facultativa justificarà la idoneïtat de les característiques geològiques i geotècniques del terreny portant, garantint 

mitjançant els estudis i assajos necessaris que la seva composició, permeabilitat, homogeneïtat i capacitat portant són les 

adequades per a construirhi al damunt el paviment que s’ha projectat.  

 

2.2. VERIFICACIÓ DE LA PLANIMETRIA I PENDENTS DE LA BASE DE SUPORT  

 

La superfície suport sobre la qual s'instal·la l'herba artificial haurà de tenir:  

a) Pendents menors de l'1%.  

b) Planimetria: buit màxim de 10 mm mesurat amb un regle de 3 m.  

La direcció facultativa de l'obra facilitarà al laboratori que realitzarà la verificació final un informe topogràfic de la base 

sobre la qual s’ha pavimentat.  

 

2.3 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DELS MATERIALS  

 

La direcció d'obra seleccionarà i enviarà al laboratori una mostra dels següents materials per a verificar que es corresponen 

amb la fitxa tècnica del producte que s’ha definit com a component del paviment contractat. Les mostres han de tenir com a 

mínim les quantitats següents:  

- Sorra de farcit: 1 Kg.  

- Cautxú o un altre material elàstic de farcit: 0,5 Kg.  

- Moqueta de gespa artificial: 1 x 1 m.  

 

La desviació dels valors obtinguts en els assajos de laboratori de les mostres respecte al que s’indica a la fitxa tècnica del 

producte no ha de superar els següents percentatges:  

 

 

 

 

Propietat Norma Desviació (%) 

a) Pes de la moqueta per unitat d'àrea (UNE 40.293) 10 

b) Pes de fil per unitat d'àrea   (UNE 40.243) 10 

c) Longitud del fil sobre el geotèxtil o “backing”     (UNE 40.257) 5 

d) Nombre de puntades per unitat d'àrea    (UNE 40.258)       10 

e) Granulometria de la sorra (EN 933) 10 

f) Granulometria del material elàstic de farcit    (EN 933) 10 

        

A més el laboratori verificarà que: 

  

g) La sorra de farcit és de cantells arrodonits. 

h) El percentatge dels fins del material elàstic del farcit (Ø <0,5 mm) és inferior al 5%. 
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Si el material de farcit conté material reciclat, es verificarà que es compleix el següent: 

i) El pes de partícules de metall és inferior al 0,01%. 

j) El pes de restes tèxtils és inferior a l’1%.  

 

3. ESPECIFICACIONS QUE HA DE COMPLIR EL CAMP UNA VEGADA INSTAL·LAT  

 

3.1 RESISTÈNCIA DE LES JUNTES  

 

Durant la instal·lació de la moqueta, l'empresa muntadora tallarà i prepararà una mostra de la junta amb que uneix les diferents 

peces, que com a mínim tindrà una amplada de 800 mm i la llargada d’una junta més 300 mm a cada costat, d’acord amb el 

següent dibuix:  

 

 

La direcció d'obra hi haurà de remetre la mostra al laboratori.  

 

Es requereix que la resistència de la junta sigui major o igual de 15 N/mm. Mètode d'assaig segons norma EN 12228.  

 

3.2 PLANIMETRIA I PENDENTS  

 

La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha irregularitats en forma de bonys o 

sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell mesurat amb un regle de 3 m.  

 

També es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà d'un nivell topogràfic. Es considerarà 

adequat si el pendent màxim no supera l'1%.  

 

3.3 VERIFICACIÓ DE LES PROPIETATS ESPORTIVES  

 

Una vegada finalitzada la instal·lació, un laboratori d’assaigs qualificat haurà de realitzar el control de qualitat per acreditar que 

el paviment assoleix les propietats exigides. Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, 

emès en data anterior a la recepció de l’obra. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 zones distribuïdes en l'interior de 

la zona de joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors següents:  

 

3.3.1 Interacció Jugador – Superfície  

 

a) Reducció de força màxima o absorció d'impactes: Valor entre 55 i 70%. Mètode d'assaig segons norma UNE 

41958 IN o EN 14808.  

b) Deformació vertical estàndard: Valor requerit menor de 9 mm. Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 

14809.  

c) Resistència al gir: Valor requerit entre 25 i 50 Nm. Mètode d'assaig segons norma prEN 15301.  

 

3.3.2 Interacció Pilota - Superfície  

 

a) Bot vertical de la pilota: Valor requerit entre 0,6 i 1 m. Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 12235.  

b) Rodament de la pilota: Valor requerit entre 4 i 12 m. Mètode d'assaig segons norma EN 12234.  
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, 

amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat 

en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de 

març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 

execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol 

cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control 

més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant 

d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la 

resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de 

Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment 

oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà 

preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, 

prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats 

que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 

Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a 

realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels 

laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 

serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, 

pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 

qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 

Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 

410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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2  3 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat 

segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 

Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Segons plànols, etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 

idoneïtat tècnica voluntaris: 
 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i 

altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que s’indiquin 

al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades 

segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel 

corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 

 

Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
 

 

Característiques de durabilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració d’aigua 

segons UNE EN 12390-8  

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

  

Situació persistent o transitòria 1.50 

Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 

Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els 

documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
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• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb qualsevol 

classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa naturalesa i 

origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos processos de 

fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els 

requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els 

establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

 

 

 

Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de l’ EHE-

08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic de les 

característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig 

establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 

Control després del subministrament:  

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, 

lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons 

subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del 

formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, 

corresponent al període de subministrament. 

 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 

preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de 

comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i 

amb l’EHE-08. 

 

Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es realitzarà 

en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 

21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents 
(1)

 i se’n quedaran una còpia. 

 

 
 

 

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant del Laboratori. 
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4  5 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat 

tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut  (DOR)
 (1)

 i si és així es podrà reduir el control per assajos 

(segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres 

distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 

Programa de Control de Qualitat  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 

amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2)

 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 

 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la 

mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de 

conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 

convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 

Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l’obra i 

redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran 

tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

(1)
 

La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en 

podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2)
 

Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 

Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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6  7 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb l’EHE-

08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les 

armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen als Plànols, Plec de 

Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 mm si 

s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 

idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut  (DOR)
 (1)

 i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 

32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i 

altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 

Programa de Control de Qualitat. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com si s’elaboren 

directament pel Constructor en la mateixa obra. 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN 

ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 
(2)

 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 

(3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 

 

 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla d’Obra, 

fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de 

comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es 

vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos d’elaboració de 

l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les especificacions dels 

plànols d’armat del projecte.  

Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es 

comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció 

Facultativa. 

 

Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la 

soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 

287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 

Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà amb el 

punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 

mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa  

informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions 

de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 

• comprovació de les característiques d’adherència 

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.5.3, 

88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 

Control desprès del subministrament:  

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, 

en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant 

les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la 

UNE EN 10080.  

En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a 

l’esmentat. 

 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 

preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on s’elaboren les 

armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En particular, 

s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
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En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es 

comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l’aplegada de 

matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 

 

La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu control de 

producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de 

l’autocontrol. 

 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions destinades a l’obra. 

En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i 

només es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ 

EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la Direcció 

Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en 

podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2)
 

Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3)
 

Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 

GENERAL 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 5686 de 5/08/2010) 

 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 

modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 

11.03.10). 

 

 Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 

la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

 Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

(BOE 11/3/2010) 
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VIALITAT 

 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

instrucción de Carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 

(BOE 17/09/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 

Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 

22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 

vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 

drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 

tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 

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

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 

preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 

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

consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

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

 

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

 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 

Hidrants d’incendi 

 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
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XARXES DE SANEJAMENT 

 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 

 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias”: 

(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

General 

 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions 

d’energia elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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Alta Tensió 

 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008). 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 

Baixa Tensió 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

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

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació 

 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación”  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
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Enllumenat públic 

 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 

 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 

alumbrado exterior. 

(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 

 

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

 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 

 Especificacions tècniques de les Companyies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès, juny de 2021 
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PLEC DE CONDICIONS  

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

 

 

OBJECTE. 

Art. 1.  L’objecte del present Plec de Condicions és establir les condicions de tipus general, tècnic o particulars aplicables 

a l’execució de les obres i instal·lacions incloses en el Present Projecte. 

 

Art. 2.  El text  del present Plec de Condicions, formarà part en la seva totalitat del Concurs, i posterior contracte, 

adjudicació de les obres i instal·lacions referides a formalitzar entre l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, a partir 

d’ara anomenat la PROPIETAT, i l’empresa o empreses, adjudicatària de les obres i instal·lacions, a partir d’ara dit 

"CONTRACTISTA". 

 

LLEI DEL CONTRACTE. 

Art. 3.  Constitueix llei del contracte d’adjudicació: 

 1è.  El Plec de Condicions del Concurs per l’adjudicació de les obres. 

 2on. El present Plec de Condicions i els corresponents Plecs de Condicions particulars d’obres i serveis que 

integren aquest Projecte. 

 3è.  Quant no vinguin modificades pel paràgraf anterior, els Plecs, Tipus, Normes bàsiques, Instruccions, 

Reglaments i Ordenances referents a les condicions d’índole tècnica a què deuran ajustar-se les obres i 

instal·lacions, i que s’especifiquen en els corresponents apartats d’aquest Plec de Condicions. 

 I en tot cas, el que està especificat en la Llei del Sòl i Reglaments que la desenvolupen. 

 

ORDRE DE PRIORITAT. 

Art. 4.  En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat: 

 1è.  El contracte d’adjudicació. 

 2on. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas. 

 3è.  Plànols del projecte. 

 4rt. Especificacions tècniques. 

 5è. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta. 

 6è. Taules de preus i pressupost acceptat. 

 7è. Plec de Condicions Generals. 

 8è. Memòria general del projecte. 

 9è. Documents de l’oferta del Contractista. 

 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN EL PLEC DE CONDICIONS. 

Art. 5.  Serà obligació del contractista executar quan sigui necessari per la bona realització i aspecte de les obres i 

instal·lacions, encara que no s’hagi estipulat expressament, sempre que sense separar-se dels documents 

normatius, ho disposi la Direcció Facultativa, i dins dels límits de possibilitats que els pressupostos determinen. 

 

EXECUCIÓ SIMULTÀNIA DELS DIFERENTS TREBALLS. 

Art. 6.  La Propietat es reserva el dret d’executar simultàniament, per ella mateixa o per tercers, altres treballs no inclosos 

en el contracte. En aquest cas, els diferents contractistes deuran donar totes les facilitats i s’atendran a les ordres 

de la Direcció Facultativa, que tendeixen a facilitar la deguda coordinació per a un millor desenvolupaments dels 

treballs, no podent els Contractistes, fer cap reclamació i deuran acatar les subjeccions que es  dedueixen, prenent 

les mesures necessàries per a no molestar la resta dels contractistes. 

 Si aquesta situació provoca un retard en l’execució de l’obra, el Contractista deurà, amb temps i per escrit, 

comunicar-ho a la Direcció Facultativa que resoldrà sobre l’assumpte. 

 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE. 

Art. 7.  El contractista no podrà realitzar canvis ni modificacions en els materials i solucions definides en el contracte 

d’adjudicació, sense autorització expressa, per escrit, de la Direcció Facultativa. 

 L’obtenció d’aquesta autorització s’haurà de fer per escrit, exposant les repercussions que la modificació comporti. 

En el termini de 15 dies, la Direcció Facultativa comunicarà la decisió presa, en el ben entès que no s’acceptaran 

ampliacions en el termini d’execució pel temps transcorregut en la presa d’aquestes decisions. 
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CONDICIONS GENERAL D’ÍNDOLE  FACULTATIVA. 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Art. 8.  La Direcció Facultativa de les obres i instal·lacions objecte del contracte, recaurà en el personal tècnic qualificat que 

es nomenarà abans de la data de començament dels treballs. 

 

ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Art. 9.  A més a més de les facultats particulars que li corresponen, segons els articles següents, té com missió específica 

la direcció i vigilància dels treballs que es realitzen amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible sobre les 

persones i coses situades en obra, i en relació amb els treballs que per l’execució del contracte es portin a terme, 

podent  inclòs, però amb causa justificada, recusar en nom de la Propietat al contractista, si considera que 

l’adopció d’aquesta solució és útil i necessària per la correcta marxa de l’obra. 

 Així el contractista està obligat a nomenar els seus representants en l’obra, els quals atendran en tot moment les 

observacions i indicacions de la Direcció Facultativa. 

 També el contractista s’obliga a facilitar a la Direcció Facultativa, la inspecció i vigilància de tots els treballs i a 

proporcionar la informació necessària sobre l’acompliment de les condicions de la contracta i del ritme de 

realització dels treballs, tal com està previst en el pla de l’obra. 

 A fi i efecte, el contractista estarà obligat a tenir en l’obra, durant l’execució dels treballs, el personal tècnic i el 

capatàs o encarregats necessaris per la correcta conducció i vigilància de les obres i instal·lacions. 

 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

Art.10.  Des del començament de les obres, fins la seva recepció provisional, el contractista nomenarà un Cap d’Obra, com 

representant seu autoritzat que tindrà cura de que els treballs siguin portats amb diligència i competència. 

 Aquest Cap d’Obra estarà expressament autoritzat per rebre notificacions de les obres de servei i de les 

instruccions escrites o verbals emeses per la Direcció Facultativa. 

 Així mateix, estarà expressament autoritzat per signar i acceptar els amidaments realitzats per la Direcció 

Facultativa. 

 Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-ho a la Direcció 

Facultativa, no podent-se produir el relleu, fins l’acceptació per aquesta de les persones nomenades. Quan no es 

compleixi el que hem esmentat abans, seran efectives les ordres i modificacions que es trametin al personal de 

més categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les 

obres i en absència de tots ells, les dipositades en la residència de l’oficina del contractista, en les hores d’oficina. 

 

PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA. 

Art.11.  El Contractista, per ell o mitjançant els tècnics, representants o encarregats, romandrà a l’obra durant  la jornada 

legal de treball, i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que facin a l’obra. 

 Així mateix, per ell o mitjançant els seus  representants, assistirà a les reunions de l’obra que es convinguin, no 

podent justificar per motius d’absència cap reclamació a les ordres manades de la Direcció Facultativa durant les 

visites. 

 Les ordres manades, quedaran registrades en el llibre  d’ordres. 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

Art.12.  Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions, especificacions tècniques o 

indicacions dels plànols o dibuixos, les ordres i instruccions corresponents, es comunicaran per escrit al 

Contractista. Aquest està obligat a contestar els originals i les còpies, donant amb la seva signatura la conformitat, 

que figurarà també en la totalitat d’ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Qualsevol 

reclamació, que en contra de les disposicions preses cregui oportú fer el Contractista, haurà de dirigir-la dins el 

termini de 15 dies. A partir de la data de notificació de la Direcció Facultativa, la qual donarà al Contractista el 

corresponent rebut, si aquest ho demana. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Art.13.  Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa, solament podrà 

presentar-les, mitjançant aquesta i davant la Propietat, si són d’ordre econòmic. Contra disposicions d’ordre tècnic 

o facultatiu, no s’admetrà cap reclamació, podent  el Contractista, salvar llur responsabilitat, si ell ho creu oportú, 

mitjançant exposició raonada adreçada a la Direcció Facultativa, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions. 
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RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Art.14.  El Contractista no podrà recusar el personal tècnic o de qualsevol índole, depenent de la Direcció Facultativa o de la 

Propietat, encarregada de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat, es designin altres 

facultatius pels reconeixement i amidaments. Quan es cregui perjudicat amb els resultats d’aquests, procedirà, 

d’acord amb el que diu l’article anterior; això no és motiu perquè es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 

treballs. 

 

SUBSTITUCIONS PER MANCA DE SUBORDINACIÓ, INCOMPETÈNCIA O MALA FE. 

Art.15. Per manca de respecte i obediència a la Direcció Facultativa o al personal encarregat de la vigilància de les obres, per 

incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el Contractista, estarà obligat a 

substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 

LLIBRE D’ORDRES. 

Art.16.  Existirà un llibre d’ordres numerat i duplicat visat, si s’escau, i legalitzat pel col·legi professional corresponent. En el 

llibre es transcriuran totes les  ordres que la Direcció Facultativa cregui necessàries donar al Contractista, perquè 

així tingui cura d’evitar accidents dels obrers, vigilants i finques veïnes. Així com les que cregui necessàries per 

reparar les possibles deficiències constructives que hagi vist a les visites, i totes les que consideri indispensable, 

d’acord i amb harmonia amb els documents del projecte. 

 Cada ordre anirà signada per la Direcció Facultativa i "l’assabenta’t" signat pel contractista o representat. La còpia 

de cada ordre quedarà en poder del Contractista. 

 El fet de que en l’anomenat llibre no figurin  redactades les ordres que té l’obligació complimentar el Contractista, 

d’acord amb el que està establert en les normes oficials, ordenances, reglaments, etc. No suposa cap eximent ni 

atenuant per la responsabilitat inherent al Contractista. Per tota reclamació eventual del Contractista no podrà tenir 

en compte cap esdeveniment  o document que no hagi estat citat en el seu moment en el llibre d’ordres. 

 Si manca això, l’opinió de la Direcció Facultativa serà l’única que es tindrà en compte. 

 

COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

Art.17.  El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat pel contracte d’adjudicació de l’obra, 

desenvolupant-les en la manera necessària perquè dins del períodes parcials, quedin executades les obres 

corresponents, i la realització total de l’obra tingui lloc dins del termini exigit pel contracte. 

 

ORDRE DEL TREBALLS. 

Art.18.  En general, l’ordre dels treballs serà determinada pel contractista, menys en aquells casos que per qualsevol 

circumstància d’ordre tècnic o facultatiu cregui convenient la seva variació la Direcció Facultativa. Aquestes ordres 

hauran de comunicar-se per escrit al Contractista i aquest tindrà obligació de complir-ho, essent directament 

responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSA IMPREVISTA DE VERITABLE IMPORTÀNCIA. 

Art.19.  Si per causa de veritable importància, i sempre que aquesta causa sigui diferent de les que s’especifiquen com 

suficients per la rescissió del contracte en el capítol "Condicions General d’Índole Legal", no podent  començar les 

obres, o tingués de suspendre-les, o no fos possible acabar-les en el terminis assenyalats; aleshores se li atorgarà 

una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe de la Direcció Facultativa. 

 Per aquest motiu el Contractista exposarà amb un escrit adreçat a la Direcció Facultativa, les causes que 

obstaculitzen la realització o el curs dels treballs, i el retardament que per això tindrà lloc en els terminis 

assenyalats, raonant degudament la pròrroga que es demanava. 

 

RESPONSABILITAT EN EL RETARDAMENT DE L’OBRA. 

Art.20.  El Contractista no podrà excusar-se d’haver complert els terminis de l’obra assenyalats, al·legant com a causa 

l’absència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa, excepció feta del cas en que el Contractista, en ús de les 

facultats que en aquest article se li donen, els hagi demanat per escrit a la Direcció Facultativa, i aquesta no els hagi 

lliurat. En aquest únic cas, el Contractista té la potestat per recórrer davant els amigables componedors prèviament 

nomenats, els quals es pronunciaran sobre la procedència o no dels requeriments. En cas afirmatiu, la Direcció 

Facultativa serà la responsable del fracàs, però únicament en les unitats de l’obra afectades concretament pel 

requeriment i les com elles estiguessin relaciones. 

 

REPLANTEJAMENT GENERAL. 

Art.21.  El replantejament general es portarà a la pràctica, d’acord amb el capítol de "Condicions General d’Índole Tècnica". 
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CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

Art.22.  Tots els treballs s’efectuaran amb estricte observació del projecte, de les modificacions que prèviament han estat 

aprovades i de les ordres i instruccions, que sota la seva responsabilitat i per escrit, lliuri la Direcció Facultativa al 

Contractista, sempre que aquestes estiguin d’acord dins les xifres que pugen els pressupostos aprovats. 

 

TREBALLS DEFECTUOSOS. 

Art.23.  El Contractista com és natural, deu emprar els materials que compleixin les condicions exigides en especificacions 

tècniques del contracte. 

         Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs 

contractats i de les faltes i defectes que puguin existir, per la deficient realització o bé, per la poca qualitat dels 

materials utilitzats o dels aparells col·locats; sense que pugui servir d’excusa ni li atorgui cap dret, que la Direcció 

Facultativa o llurs subalterns, no li reclamin l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en 

les certificacions parcials de l’obra que sempre es comprèn, que es donen i abonen a compte. 

         Com a conseqüència del que hem expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa o la seva representació a 

l’obra, observin vicis o defectes en els treballs realitzats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 

reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en l’execució dels treballs o un cop finalitzats i abans de  verificar-se 

la recepció definitiva de l’obra, podrà manar que les  parts defectuoses sigui enderrocades i reconstruïdes de nou 

d’acord amb el que estava contractat a expenses de la contracta. 

         Si aquesta no considerés justa la resolució i es negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenada, es procedirà 

d’acord amb el que diu el paràgraf 4rt. i 5è. d’aquest plec. 

 

VICIS AMAGATS. 

Art.24.  Si la Direcció Facultativa, té raons suficients per creure en l’existència de vicis amagats en la construcció de les 

obres fetes, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, els enderrocaments que 

consideri necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

         Les despeses d’enderrocament i reconstrucció que es produeixin, seran a compte del Contractista, sempre que els 

vicis existeixin realment; en el cas contrari es farà càrrec la Propietat. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA. 

Art.25.  El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li semblin 

convenients, sempre que reuneixin les condicions exigides en el contracte, que estiguin perfectament preparats per 

l’objecte i siguin utilitzats en obra d’acord a les regles de l’Art., al que està preceptuat als plecs de condicions, 

Especificacions Tècniques i en les instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

UTILITZACIÓ DELS MATERIALS I APARELLS. 

Art.26.  No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i d’aparells sense que abans siguin examinats i acceptats 

per la Direcció Facultativa, tal com prescriuen els plecs de condicions i especificacions tècniques, dipositant el 

Contractista les mostres i models necessaris prèviament portant una contrasenya, per efectuar amb ells assaig i 

comprovacions o proves preceptuades. 

         Les despeses que portin els assaig, anàlisi, etc., seran a càrrec del Contractista. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES. 

Art.27.  El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà agrupadament en el lloc de l’obra que es designi, per no 

causar perjudicis al curs dels treballs, els materials procedents d’excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin 

utilitzables a l’obra. 

         Es retiraran directament de l’obra i es portaran directament a les escombraries, quan així estigués establert en els 

documents del projecte. 

         En cas de que no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d’ella, quan així ho ordeni la Direcció 

Facultativa; acordant prèviament amb el  Contractista la seva justa taxació, tenint en compte el valors dels 

esmentats materials i les despeses del transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS. 

Art.28.  Quan els materials i aparells no fossin de la qualitat requerida i no fossin perfectament preparades, la Direcció 

Facultativa donarà ordre al Contractista perquè substitueixi per altres adequats a les condicions requerides pels 

Plecs de Condicions i Especificacions Tècniques o en el seu defecte a les ordres de la Direcció Facultativa. 
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         La Direcció Facultativa podrà, si ho aconsellen les circumstàncies o estat de l’obra, permetrà la utilització d’aquells 

materials defectuosos que millor li semblin; o acceptar la utilització d’altres materials de superior qualitat a la que 

s’indica en els Plecs de Condicions, descomptant en el primer cas la diferència de preu del material defectuós 

respecte a l’original; i no tenint dret el Contractista a indemnització en el segon cas. No obstant i malgrat el que s’ha 

esmentat, quan l’ordre sigui injusta a judici del Contractista, aquest podrà recórrer davant la propietat d’acord amb 

el que estableix l’Art. 12 d’aquest Plec. 

 

DELS MITJANS AUXILIARS. 

Art.29.  Seran a compte del Contractista les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars, que es necessiten per la 

bona marxa i execució dels treballs. La Propietat no té cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal 

que pugui passar en les obres per insuficiència dels esmentats mitjans. 

 

RECEPCIÓ PROVISIONAL. 

Art.30.  Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l’assistència de la Propietat o representació 

autoritzada (que pot recaure en la Direcció Facultativa), de la Direcció Facultativa de l’obra i del Contractista o el seu 

representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà una carta per triplicat, signada pels tres 

assistents legals abans anomenats. 

         Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, es donaran per 

rebudes provisionalment, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala el Plec de 

Condiciona particulars de l’obra. 

         Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i s’especificaran en la mateixa, les 

concretes instruccions que la Direcció Facultativa deu assenyalar al Contractista per remeiar els defectes observats, 

fixant un termini per suplantar-les, acabat el qual s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions a les 

esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de procedir de nou a la recepció provisional de l’obra. 

         Si el Contractista no hagués complert, es declararà escindida la contracta amb pèrdua de fiança; si no fos el cas de 

que la Propietat li doni un nou i improrrogable termini. 

 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT. 

Art.31.  Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés, entre les recepcions provisional i definitives, 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

AMIDAMENTS DEFINITIUS DELS TREBALLS. 

Art.32.  Rebudes provisionalment les obres, es procedirà per la Direcció Facultativa, a l’amidament general i definitiu, amb 

l’assistència del Contractista o representant seu, nomenat per ell o d’ofici, en la manera precisa per la recepció de 

les obres. 

         Serviran de base pels amidament de les dades de replanteig general, els dels replanteig parcials els haguessin estat 

portats a terme en el curs dels treballs, les dades i plànols de fonaments i altres parts ocultes de les obres preses 

durant la realització dels treballs i autoritzats amb la signatura del Contractista i de la Direcció Facultativa; els 

amidaments que tinguin efecte de les parts descobertes de les obres de fàbrica i accessòries, i en general les que 

convinguin al procediment establert a les condicions del contracte per decidir el nombre d’unitats de l’obra 

executades en cada cas. 

 

DE LES RECEPCIONS DEFINITIVES. 

Art.33.  Finit el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats assenyalades en els 

articles precedents per la provisional. Si es trobessin les obres en perfecte estat d’ús i conservació, es donaran per 

rebudes definitivament. En cas contrari, es procedirà d’idèntica manera que per la recepció provisional, sense que 

el Contractista tingui dret a la percepció de cap quantitat, en concepte d’ampliació del termini de garantia i essent 

obligació seva fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l’obra hagi estat rebuda definitivament. 

 

OFICINA DE L’OBRA. 

Art.34.  El Contractista habilitarà una oficina en que hi haurà una taula, per poder consultar i estudiar els plànols.          En 

l’esmentada oficina, tindrà sempre el Contractista una còpia autoritzada de tots els documents del projecte que 

hagin estat facilitats per la Direcció Facultativa. 

 

PRESES PROVISIONALS DE L’OBRA. 

Art.35.  El Contractista realitzarà les gestions necessàries a les companyies subministradores a fi i efecte de tenir a l’obra 

els serveis i energies necessaris per la realització dels treballs. La Direcció Facultativa, assenyalarà en cada cas les 

quantitats o consums mínims que deurà sol·licitar el Contractista. 

         En tot cas, les despeses i consums de les anomenades preses, aniran a càrrec de la propietat. 
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CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE LEGAL. 

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

Art.36.  Els contractes  es formalitzaran mitjançant un document privat en general, que podrà tramitar a escriptura pública a 

petició de les parts i tal com mana la llei. 

         Aquest document tindrà una clàusula que digui que el Contractista s’obliga al compliment exacte del contracte, tal 

com preveuen els Plecs de Condicions Generals i Especificacions Tècniques del projecte, en els plànols, en el 

pressupost i altres documents del projecte. 

ARBITRATGE OBLIGATORI. 

Art.37.  Ambdues parts es comprometen a subordinar-se llurs diferències, a l’arbitratge d’amigables componedors, 

nomenat un d’ells per la Propietat, un altre pel Contractista i tres tècnics superiors nomenats pel col·legi oficial 

corresponent, un dels quals serà necessàriament el Director Facultatiu de l’obra. 

 

JURISDICCIÓ COMPETENT. 

Art.38.  En cas de no arribar-se a un acord seguint d’anterior procediment, ambdues parts, resten obligades a presentar el 

debat de totes les qüestions que surtin com derivades del contracte, a les autoritats i tribunals administratius tal 

com mana la llei, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, tenint competència la jurisdicció on està  situada 

l’obra. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA. 

Ar.39.1. El Contractista serà el responsable del compliment dels reglaments i disposicions actuals en matèria de seguretat 

laboral i social; la Propietat queda al marge  de tota responsabilitat de les diferències que duran el curs del 

contracte puguin sorgir entre el Contractista i el personal contractat. 

 

Ar.39.2. El Contractista serà responsable de tots els perjudicis i accidents de tota mena que siguin produïts a tercers, pel 

seu personal, per llurs màquines o com a conseqüència dels treballs. Per tant el Contractista, haurà de subscriure 

una pòlissa de responsabilitat civil i una d’assegurança que cobreixi els riscs de l’execució de l’obra, tenint que 

comunicar a la Propietat, el nom de la companyia d’assegurances abans del inici de les obres. 

         El Contractista renuncia per anticipat a qualsevol recurs contra la Propietat, que tingui a veure a les conseqüències 

eventuals dels accidents o perjudicis que puguin tenir lloc pel fet o per les obres i acceptar convertir-se en 

responsable subsidiari de la Propietat, deixant-la lliure contra qualsevol reclamació o recurs, tramés per tercers, 

com a conseqüència de tot accident o perjudici resultant de l’execució de les obres. 

         En cas de perjudicis causats pel Contractista o per llurs subcontractats o subministradors als carrers, vies, tancats 

o instal·lacions de tota mena, públiques o privades, es fixarà un termini per la reparació d’aquests perjudicis. 

         En el cas de que el Contractista no realitzés aquesta reparació de perjudicis en el termini fixat, la Propietat podrà 

fer-los executar immediatament, amb càrrec al mateix, sense cap que sigui necessari cap avís. 

 A més a més s’aplicarà a l’adjudicatari una penalització del 10% al cost de reparacions. 

 La penalització màxima pactada en contracte, s’aplicarà automàticament en el cas de que el Contractista 

abandonés l’obra. 

 

ACCIDENTS DELS OPERARIS DEL CONTRACTISTA. 

Ar.39.3. En cas d’accident dels operaria amb motiu i en l’exercici dels treballs de l’obra, el Contractista seguirà el que mana 

la llei actual. Ell serà, en tot cas, l’únic responsable del incompliment, sense que pugui quedar afectada la propietat 

o llurs representants per la  responsabilitat en qualsevol aspecte; ja què, es considera que en els preus contractats, 

estan inclosos totes les despeses precises per complimentar les disposicions legals. 

 

PAGAMENT D’ARBITRIS. 

Art.40.  El pagament d’impostos i arbitris en general, municipal o d’altres orígens i que l’abonament ha de fer-se durant el 

temps de les obres i pel concepte dels propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista, sempre que 

les condicions particulars del contracte no manin el contrari. 

 

ANUNCI I CARTELLS. 

Art.41.  Sense autorització de la Propietat no podran fer-se les obres, ni en llurs tanques, etc. Més inscripcions o anuncis 

dels que hagi acordat la policia local i el règim dels treballs. 

 

 

COPIES DE DOCUMENTS. 

Art.42.  El Contractista té dret a treure, pagant ell, còpies dels plànols, pressupostos i plecs de condicions i altres 

documents del projecte. La Direcció Facultativa, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes còpies amb la 

seva signatura una vegada comprovades. 



7 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES, AVINYONET DEL PENEDÈS JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

 

CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE. 

Ar.43.1. Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la Propietat, les que s’anomenen a continuació: 

 1è. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no es comenci 

l’obra adjudicada dins el termini de tres  mesos, a partir de l’adjudicació. 

         2on. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici dels 

interessos de l’obra. 

         3è. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se acabat. 

 

Ar.43.2. Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del Contractista: 

         1er. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i en qualsevol 

cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes modificacions, representi més o menys del 25%, 

com a mínim del import d’aquell. 

         2on.El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada. 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA. 

Art.44.  El Contractista deurà atenir-se en l’execució dels treballs, a les condicions especificades en els capítols del Plec de 

Condicions; respecte a les condicions que tenen que reunir els materials, forma d’execució de les obres i 

instal·lacions, normativa d’assaig a que deuran ser sotmeses les obres realitzades i condicions de recepció de les 

mateixes. 

         En aquells punts no assenyalats en els articles del Plec de Condicions, deurà atenir-se a les que s’especifiquen en 

els text oficials que s’indiquen a continuació: 

 

a) GENERALS. 

        - Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

        - Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció Vidre i Ceràmica. 

        - Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

 

b) CONSTRUCCIÓ. 

        - Plec de Condicions de la Direcció General d’Arquitectura 

        - Plec de Prescripcions General Tècniques per Obres de Carreteres i Ponts.(P.G.-3). 

        - RY-85 Plec General de Condicions per la recepció de guix i escaioles en obres de construcció. 

        - RC-88 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments. 

        - Normes Bàsiques de l’Edificació. 

        - Normes MV del Ministeri de la Vivenda. 

        - Normes "Sismoresistent". 

        - Normes UNE. 

        - Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE) del Ministeri de la Vivenda. 

        - Instrucció de formigó estructural (EHE). 

        - Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 

 

c) INSTAL·LACIONS. 

        - Reglament electrotècnic d’Alta Tensió. 

        - Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 

        - Instruccions MIBT. Complementàries al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

        - Normes UNE: 

        - Normes particulars de l’empresa subministradora d’energia elèctrica. 

        - Normes tecnològiques de l’edificació (NTE) del Ministeri de la Vivenda. 

        - Reglament d’aparells elevadors. 

        - Normes bàsiques d’instal·lacions en edificis. 

        - Reglament de recipients a pressió. 

        - Normes per instal·lacions distribuïdores de gasos liquats del petroli. 

        - Reglament sobre la utilització de productes petrolífers per calefacció i altres usos no 

          industrials. 

        - Codi alimentari espanyol. 

        - Reglament de policia d’aigües i els seus canals. 

        - Reglament d’activitats molestes, insalubres, perilloses i nocives. 
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CONDICIONS QUE DEURAN SATISFER ELS MATERIALS. 

Art.45.  Tots els materials deuran reunir les condicions que per cada un d’ells s’especifiquen en els articles següents. 

rebutjant els que segons el parer de la Direcció Facultativa no les reuneixi, sense que això pugui conduir a cap 

reclamació per part del Contractista. 

 

1.- REOMPLERTS I TERRAPLENS. 

         1.1.- Les terres per executar els reomplerts o els terraplenats, hauran d’estar netes i sense gens de fang, d’arrels 

vegetals, humus, fems i en general qualsevol altres substància que a judici de la Direcció, pogués perjudicar, 

causant assentament o imperfeccions en el treball. 

         1.2.- Si és necessari dipositar terres en munts de runes o en altres parcel·les, com si s’ha de prendre terres de 

préstec, anirà a compte de les contractes o el pagament de drets, impostos arbitris o qualsevol altre cànon derivat 

d’aquest servei. 

 

2.- JARDINERIA. 

         2.1.- En els massissos de jardineria s’utilitzaran terres vegetals o humus de qualitat superior a propòsit per cultiu i 

vida de les plantes i en passeigs les més netes i sorreres possibles, i si així ho indiqués el pressupost, grava silícia 

o quars molt petits. 

 

3.- AIGÜES. 

         3.1.- El contracte haurà de procurar l’aigua necessària, tant per la construcció de les obres, com pel curat, regadiu, 

emmagatzemat, etc. 

         3.2.- Per formigons i morters, inclòs de guix, s’utilitzaran aigües que els seus caràcters organo-elèctrics les 

classifiqui com potables. 

 Segons la Instrucció Espanyola del Formigó, es poden fer servir sense anàlisi prèvia, les aigües potables, entenent-

se com a tal, les que són incolores i insípides Per totes aquelles que no es conegui la procedència o sigui molt 

dubtosa, haurà de provar el Contractista, a costa seva i amb les garanties  oficials, si la composició química no 

ultrapassa els límits següents: 

 Un 3 per 1.000 d’anhídrid sulfúric. 

 Un 3 per 1,000 de clorur sòdic o magnesi. 

 Grau d’àcides màxim net (7) 

 Tampoc tindrà hidrats de carboni, olis o grasses. 

 

4.- SORRES.- 

         4.1.- Les sorres podran ser naturals (de riu o mina) o artificials (triturades). Les primeres seran síliceas, sense 

gens de terra, no deixant al comprimir-les a una estesa, coloració roja o burell. 

         Les segones, artificials, hauran de ser netejades per decantació o per un altre sistema, del pols impalpable que 

produeixi l’esmicolador. 

         4.2.- Les sorres que es fan servir pels rejuntats o paraments interiors, no excediran d’un mil·límetre de diàmetre, en 

qualsevol sentit. 

         4.3.- El volum màxim dels buits no podrà sobrepassar el 35 % del volum aparent i si les sorres estiguessin 

humides, podran ser utilitzades, fent abans una deducció de l’aigua necessària per a preparar els morters que 

hauran de formar-ne part. 

         4.4.- La quantitat de fins impalpables (Són els que passen per un sedàs de 0,50 mm.) no serà superior a un 5%. 

Les sorres emprades seran estables davant d’una solució de sulfat sòdic o magnèsic. 

 

5.- GRAVES. 

         5.1.- Hauran de ser d’una qualitat tal, que la seva resistència a la compressió, sobrepassi un 10 % a la del formigó 

del qual procedeix, no podent en cap cas procedir de roques atacades pels àcids o àlcalis, ni tampoc oferir-la 

bruta, terrosa o conglomerada. 

         5.2.- Les mides admeses seran: 

              - Grans masses, ciments, etc., 60 a 100 mm. 

              - Massissos corrents.          35 a  60 mm. 

              - Peces armades lleugerament.  15 a  35 mm. 

             - Id. profusió d’armadures.    5 a  15 mm. 

       5.3.- El tamany màxim de l’àrid serà no més gran que:  

 - Un quart de la dimensió mínima de la peça que s’hagi de formigonar, si és encofrada a dues cares, o la meitat, si 

sols s’encofra en una cara. 

                - Els cinc sisens de la distància lliure horitzontal entre armadures. 

       5.4.- Podrà autoritzar-se l’ús de productes d’addició, sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assaig en la 

substància afegida en les proporcions indicades, produeixi l’efecte desitjat. 
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6.- CALÇ GRASSA. 

         La calç que s’utilitza pels morters serà grassa i no tindrà ossos, pinyols ni altres substàncies estranyes. 

         En la fabricació d’aquesta calç, s’empraran calcàries i argiloses. Un cop feta la calcinació i transport a l’obra, 

s’apagarà en aigüeres adients, utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible, el resultat ha de ser una pasta fina i 

compacta, amb un augment del volum o índex d’entumiment superior a 2. Es retiraran els ossos que hi quedin. 

         No s’admetrà la utilització de calç que pel temps transcorreguts des de la seva fabricació o per estar mal 

acomodada en l’obra, s’hagi apagat espontàniament. 

 

7.- CIMENTS. 

         El ciment "Pòrtland" o artificial serà de fàbriques acreditades sempre què, sotmès el producte a l’anàlisi 

químics-mecànics i de tramats, doni els resultats exigits per aquesta classe de material. 

         S’emmagatzemaran convenientment, perquè no perdi les condicions de bondat necessàries per ser aplicades a la 

construcció. 

         La Direcció Facultativa de les obres, tindrà especial cura dels formigons visibles, i en aquest sentit, exigirà una 

marca de ciment per  mantenir el color d’aquestes superfícies en tota l’obra. 

 

8.- MORTERS. 

         L’amassat del morter haurà de realitzar-se per mitjans mecànics de tipus autoritzat. Els components hauran de ser 

mesurats en cada amassada. 

         Els ingredients del morter de ciment, hauran de ser abans barrejats en se, fins obtenir una barreja de color 

uniforme, a la que se li adjuntarà l’aigua precisa perquè sigui de consistència plàstica. 

         No s’admetran de cap manera els morters rebatuts. 

 

9.- FORMIGONS. 

         Per la fabricació i utilització a l’obra dels formigons, es seguiran les normes de la vigent "Instrucció de formigó 

armat" del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, tant pel que fa referència a la fabricació, pròpiament dita, com 

els seus encofrats i tota la resta de mitjans auxiliars. 

         Els formigons es classificaran en els tipus que es concreten a continuació, els quals hauran de tenir les resistències 

que s’assenyalen. 

         Les dosificacions que s’indiquen a continuació ho són a títol orientatiu. 

         En el cas de que per les circumstàncies de l’obra no es poguessin, en opinió del Director, realitzar els assaig de 

resistència, les dosificacions indicades tot seguit, passaran a ser automàticament, de tipus preceptiu. 

         Els formigons obtinguts seran plàstics de ciment "Pòrtland". 

 

                  DOSIFICACIONS         COMPONENTS       RESISTÈNCIA 

         CLASSE   CIMENT-SORRA-GRAVA.  C.P. ARENA GRAVA AIGUA N/mm2. 

                                           Kg       m3.   m3.   m3. 

            1)       2   :  3  :  6      358  0,400 0,800 0,160   30 

            2)        1   :  2  :  3      325  0,485 0,725 0,160   25 

            3)       1   :  2  :  4       280  0,415 0,830 0,158            20 

            4)       1   :  5  : 10       228  0,422 0,845 0,158           15 

 

 

10.- GUIX. 

 10.1.- El guix per lliscats i vessants serà ben fi, i absolutament blanc. 

         10.2.- El guix negre estarà ben cuit, molt i net de terra i no contindrà més del 7,4 de garballades. 

         Absorbirà al pastar-ho un quantitat d’aigua igual al seu volum, i el seu augment a l’agafar, no arribarà a ser d’una 

cinquena part. 

 

11.- MAÓ. 

         11.1.- El maó per aquesta obra tindrà les dimensions i formes corrents de la localitat, estant ben tallat, regulat i cuit 

fins haver-hi indici de vitrificació, utilitzant-se tant sols els recuits. 

         11.2.- La fractura del maó serà de gra fí, compact i homogènia, sense calell, sense cossos estranys ni terres. 

Copejats per un martell produiran un dring de campana agut i el color serà en tots ells uniforme. 

         11.3.- El premsat, al mateix temps que ha de reunir iguals condicions, s’oferirà rigorosament uniforme de 

dimensions i amb els caires vius, paraments nítids ben plens i el color uniforme. 

         11.4.- En la mida del que sigui possible, convé aplicar maons sencers. Haurà d’evitar-se la continuïtat de les 

degollades, tan al interior com a l’exterior del parament, disposant d’un gran nombre de filades entre les degollades 

d’una mateixa vertical. 
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         11.5.- La missió del morter és unir els maons i formar un conjunt únic. Al mateix temps igualar les irregularitats 

dels maons, amb el que s’evita concentracions de tensions que poden pertorbar el règim mecànic del mur. 

         11.6.- En els murs arestats en asta, no es disposarà de juntes verticals alineades. 

         11.7.- Es duran a terme assaig de compressió amb deu peces de cada provisió, efectuant-se amb ells provetes 

amb un aglomerat de morter (1:1), tenint en compte que l’espessor no serà superior a 5 mm. El valor de l’assaig a 

fractura, ens indicarà mitjançant la mitja aritmètica, els valors obtinguts. 

         11.8.- Pel mateix sistema, és realitzaran assaig de flexió amb 5 maons de cada provisió. 

 

12.- RAJOLES. 

         12.1.- La rajola emprada en aquesta obra serà catalana, satisfent totes les condicions d’un maó de fàbrica amb 

argiles fines de superior qualitat i s’oferirà ben recta, sense guerxos, torçades o minves en la seva forma tan 

exterior com interior. 

         Presentarà estries en cares i caires per facilitar l’adherència del morter. 

 

13.- RAJOLA DE VALÈNCIA I PRODUCTES VIDRATS. 

         13.1.- Les rajoles de València, escopidors i altes elements vidrats, hauran de ser de primera qualitat segons les 

normes UNE, amb una tolerància del 1% amb planimetria perfecte, qualitat dolenta de les argiles per l’excés d’òxids 

de ferro, sense deformacions perimetrals, amb un coeficient de dilatació no apreciable i impermeable. 

 

14.- APARELLS SANITARIS. 

         14.1.- Seran de 1ª qualitat. No presentaran clivellats, porus ni escabotaments en l’exterior ni en el interior, 

superfície llisa i sense gens de defectes, d’esquerdes, i han de tenir un so clar a la percussió, regularitat de forma i 

fractura compacta. 

         La seva elaboració serà de llosa sanitària. 

 

15.- FIBROCIMENT. 

         15.1.- Seran homogènies, de gra fi, sense esquerdes, ni estructura foliàcia en excés, fabricats amb morter d’amiant 

(1:1:4:), no admetent-se els que tinguin substitutius o succedanis. 

 

17.- LLOSES DE CIMENT. 

         Les lloses que s’utilitzaran tindran forma quadrada: 20 x 20 x 2,5 cm, i estaran constituïdes per una capa superior 

de desgast de 10mm. de gruix, essent la seva cara inferior de 15mm. Deuran de procedir de fàbriques 

especialitzades en aquest tipus de lloses, amb constància de capa de  morter, ric en ciment i àrid més gruixut a la 

base. La capa superior, estarà feta d’acord amb els dissenys que s’indicaran al Contractista. 

 

18.- FUSTA. 

         Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta que s’empri en construccions provisionals o auxiliars, com ara 

encofrats, bastides, passos provisionals, etc., hauran de reunir les següents característiques: 

         a) No tindrà vies o irregularitats a les fibres i indicis de malalties que indiquin la descomposició del sistema llenyós. 

         b) En el moment de la seva utilització, estarà seca i tindrà poca albor. 

 

19.- FUSTES PER FUSTERIA D’ARMAR. 

         19.1.- Les fustes de fusteria per armar seran de pi del país, de qualitat superior, sent les peces de quadrejadura les 

determinades pels pla detalls. 

         19.2.- Els elements de fusta seran de fibla recta paral·lela i a la més gran dimensió de la peça sense esquerdes, ni 

nusos de gruix superior a la setena part de la menor cota. 

 19.3.- Són inadmissibles les fustes segades amb cucs, corcs, podrides, armades i totes les que presentin senyal 

de doble albenc, facas de ceba, humus o altres, enfermetats similars. Tampoc és aprofitable la fusta reescalfada en 

magatzems, la que ha estat duran molt temps en locals humits i en general, qualsevol altre que s’hi observi algun 

defecte que pugui influir en el ser ús, condicions de treballs, duració, resistència o en la talla. 

         19.4.- Les fustes per bastides, vales, xindris, motlles i altres mitjans auxiliars en general, serà seca, sana i estarà 

ben conservada, dotada de les dimensions que cada cas necessiti, a judici de la Direcció. 

 

20.- FUSTES PER FUSTERIA DE TALLER. 

         20.1.- La fusta per portes i finestres ( si no s’especifica el contrari), serà de 1ª qualitat, sense sagnar, totalment 

seca, sense nusos, presentant desprès de la seva talla un aspecte immillorable. 

         20.2.- Les fustes per enllatat, seran de la qualitat prevista pels restants documents dels projecte, homogènia, de 

fibra recta, sense cap nus ni vetes en direccions que es trobin que poguessin produir rebutjament al acoltallar o al 

encerar. 
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21.- ACER. 

         21.1.- Per armadures: 

         Les armadures de formigó estaran constituïdes per barres d’acer d’un d’aquests tipus següents: 

                - Barres llises d’acer ordinari. 

                - Barres d’alta adherència, d’acer especial(acer de duresa natural o acer endurit per deformació en fred). 

                - Xarxes electrosoldades. 

         Per poder utilitzar armadures d’altres tipus (perfils laminats, xapes, etc.), serà necessari una justificació especial, 

menys en casos de suports compostos previstos en l’article d’obres de formigó. 

         Les barres no tindran esquerdes, bufogades ni minves de secció superior al 5%. 

         21.2.- Els acers ordinaris per armadures, són aquells que les seves característiques compleixen les limitacions 

següents, que seran garantitzades pel fabricant: 

                - Tensió de fractura / Tar ) compren entre 3.700 kg i 4.500 kg/m2. 

                - Límit elàstic aparent (Te) igual o superior a:  

                    1è.- 2.400 kg/m2. per diàmetres 16 mm. 

                    2on. 2.300 kg/m2. per diàmetres 16 mm. 

                - Allargament de fractura (E ar), medit sobre la base diametral igual o superior al 25%. 

         Els valors esmentats s’obtindran d’acord amb el mètode d’assaig UNE 7.010. 

         21.3.- El fabricant també garantitzarà el compliment de l’assaig de plegat a 180º sobre una mandrí de diàmetre 

igual al de la barra segons el mètode d’assaig UNE 7.051. 

         21.4.- Amb la finalitat de normalitzar els diàmetres de les barres es recomana utilitzar la sèrie següent: 

5,6,8,10,16,20,25,32,40 mm., es pot utilitzar també el diàmetre 14 mm. 

 

22.- ACERS LAMINATS: 

         22.1.- Acer comercial per fusteria metàl·lica, es un acer dolç amb una resistència mínima a tracció de 34 kg/mm2. 

una resistència màxima de 50 kg/mm., una allargada mínima a la fractura de 18% en barra de llarg normal, havent 

de passar la prova de plegat sobre un nucli d’un diàmetre 0.2a. i amb un angle de 180º. 

 

23.- FERRAMENTS. 

         23.1.- Els claus i els cargols hauran de ser de ferro dolç, ferma i manejables al mateix temps i estructura fibrosa, 

les peces seran d’una  fabricació perfecte, amb les puntes ben aguditzades i sense rebaves els cargols, amb el pas 

ben marcat i els solcs centrats, i els claus perfectes havent de tenir cada peça la llargada i el gruix necessaris a 

judici del Director. 

 

24.- VIDRES. 

         24.1.- Els vidres seran clars, premsats, acolorits, llunes, tal com ho estableix en plànols i memòries, havent de 

tallar-lo i de rebre’l amb la màxima pulcritud i mirament. 

         24.2.- En condicions normals serà atacat per àcid fluorhídric sent inalterable pels restants. La seva duresa no serà 

inferior al núm. 7 de MCHOS. Estaran una mica recollits per evitar la fragilitat, la seva permeabilitat lluminosa serà 

de l’ordre de 98 %., la seva resistència i compressió serà superior a 1.000 kg/mm2., a tracció 500 kg/cm2., i a 

flexió 100 kg/cm2. 

         No es podran permetre bombolles en la seva massa, llacunes, taques de vitrificació, grans opacs, diferències de 

gruix, marques de rodats i defectes anàlegs. 

 

25.- PINTURES. 

         25.1.- Totes les substàncies d’ús en pintura seran de qualitat superior. 

         25.2.- Els colors preparats reuniran les condicions següents: 

               - Facilitat d’extendres i cobrir les superfícies on s’apliqui. 

                - Fixedat de tons i de tinys. 

               - Insolubilitat en l’aigua. 

                - Facilitat d’incorporar-se i barrejar-se en proporcions qualsevol amb olis, etc. 

                - Inalterables a l’acció d’altres colors, esmalts, o vernissos. 

         25.3.- Els olis, vernissos així com els esmalts: 

                - Seran inalterables a l’acció de canvis atmosfèrics. 

                - Conservaran i protegiran la fixedat dels colors. 

                - Tindran transparència i brillantor perfectes, tenint un secat ràpid. 

         25.4.- Les pintures d’imprimació estaran preparades a base d’oli de llinosa, ocre o òxid de ferro. La quantitat de 

pintura que s’ha d’utilitzar en cada cas, no serà inferior de 150 GR. per m2. en la capa d’imprimació, 85 gr. en la 

primera de color i a les altres es pot anar rebaixant de 15 en 15 gr. cada una. La pintura al tremp portarà una o dues 

capes de cola de pintor que fregada ben fort amb la mà després de seca, no pot deixat cap taca o marca. 
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26.- ALTRES MATERIALS. 

         La resta de materials que encara que no s’hagin especificat en aquest plec hauran de ser utilitzats a l’obra, seran de 

primera qualitat i no podran utilitzar-se sense abans haver estat reconeguts per la Direcció Facultativa, que podrà 

rebutjar-los si en seu parer no reuneixen les condicions necessàries per aconseguir l’objectiu que motivés la seva 

utilització. 

 

RECONEIXEMENT DE MATERIALS. 

Art.46.  1.- Tots els materials seran reconeguts per la Direcció Facultativa o la persona que ella indiqui, abans de la seva 

utilització a l’obra; sense la seva aprovació no podrà procedir-se a la seva col·locació, essent retirats de l’obra els 

que siguin rebutjats. 

         Aquest reconeixement previ constitueix la identificació inicial, no una aprovació definitiva, i la Direcció Tècnica 

podrà fer-los retirar si convé després de col·locats a l’obra, si aquells materials presenten defectes que no 

s’aprecien en un primer reconeixement. 

         Les despeses que s’originin en aquest cas, seran a càrrec del Contractista. 

         2.- MOSTRES DE MATERIALS. De cada classe de material s’extrauran les corresponents mostres, per la seva 

aprovació, que seran conservades per comprovar-se quan convingui els materials emprats. 

 

CONDICIÓ GENERAL D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

Art.47.  Queda entès de manera general, que les obres es realitzaran d’acord a les normes de bona construcció lliurament 

avaluades per la Direcció Facultativa. 

 

OBRES NO PREVISTES. 

Art.48.  La Direcció Facultativa té capacitat de modificar qualsevol classe d’obra duran la seva execució, comprovant 

l’augment o disminució dels preus. 

 

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENTS I VALORACIÓ DE LES OBRES. 

Art.49.  Tots els preus unitaris a que es refereixen les normes d’amidaments i valoració contingudes en aquest Plec de 

Condicions, s’entendrà que inclouen sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials 

necessaris per l’execució de les unitats d’obra corresponent, a no ser que s’especifiqui l’exclusió d’algun d’ells en 

l’article corresponent. També s’entén que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinària, mà 

d’obra, elements accessoris, transports, eines, despeses general i tota classe d’operacions directes o indirectes 

necessàries per deixar les unitats d’obra finalitzades d’acord amb les condicions especificades en els articles 

d’aquest Plec de Condicions. 

         També queda inclòs en el preu, la part proporcional per la realització d’assaig acreditatius de les quantitats 

previstes. 

 Si existís alguna excepció a aquesta norma general, durà estar explícitament indicada en l’article corresponent. 

         La descripció de les operacions i materials necessaris per l’execució de les obres que figurin en el Plec de 

Condicions, no és exhaustiva. 

         Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però necessari per executar la corresponent unitat 

d’obra, es considerarà sempre inclosa en els preus. 

         Així doncs, les descripcions que en algunes unitats d’obra apareixin  dels materials i operacions que s’inclouen en 

el preu, és purament enunciativa i complementària per la comprensió del concepte que representa la unitat d’obra. 

 

ASSAIG I PROVES. 

Art.50.  Pel correcte control de la qualitat de l’obra dels seus materials, es deuran realitzar els assaig i proves indicades en 

les corresponents Especificacions Tècniques. També la Direcció Facultativa podrà sol·licitar el certificat de qualitat 

dels materials que entri a l’obra el Contractista. 

         La Direcció Facultativa tindrà l’opció d’anomenar al laboratori o empresa especialitzada en els diferents assaig que 

el Contractista podrà acceptar, o pel contrari, justificar el seu rebuig i proposar un laboratori o empresa 

especialitzada. 

         El import total d’aquests assaig seran a càrrec del Contractista. En cas de necessitar la Direcció assaigs 

suplementaris als que hem esmentat abans, s’efectuaran pel corresponent laboratori o empresa, i a càrrec del 

Contractista, si el resultat estigués fora de les normes i a càrrec de la Propietat en cas contrari. La recepció d’una 

certificació d’obra podrà condicionar-se al certificat o informe del laboratori. 

 

REPLANTEIG. 

Art.51.  Abans de començar els treballs, es farà un replanteig de la zona de treball. Tots els replantejaments seran realitzats 

pel Contractista i conformats per la Direcció Facultativa. 

         Seran a compte del Contractista els jalons, estaques, cordes, eines i mà d’obra pel replanteig. El Contractista serà 

també responsable de la seva conservació i eventual substitució. 
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         Es prendran com punt de referència, elements situats fora de l’ària de les obres. 

 

RECONEIXEMENT DEL TERRENY. 

Art.52.  El Contractista haurà d’examinar els terrenys i comprovar l’exactitud de les informacions relatives a la seva 

naturalesa i ales cotes, que li seran subministrades per la Direcció Facultativa a títol purament indicatiu. 

 

ACCESSOS. 

Art.53.  Anirà a càrrec del Contractista l’habilitació d’accessos per a l’execució de les obres i els punts de treball. 

 

OBRES OCULTES. 

Art.54.  De tots els treballs i unitats que al seu acabament hagin de quedar ocults, tindran els plànols precisos i 

indispensables perquè quedin perfectament definits; aquest documents es faran per triplicat, lliurant un a la 

Propietat, un altre a la Direcció Facultativa i el darrer al Contractista, signats tots pels dos últims. Els plànols que 

deuran d’anar suficientment, es consideraran documents indispensables irrecusables per efectuar els amidament. 

 

POLICIA D’OBRA. 

Art.55.  Anirà a càrrec del Contractista, la conservació del tancat (quan sigui necessari), i la policia del solar, tenint cura de 

la conservació de les línies del costat i vigilant que, els propietaris de finques llindant no realitzin durant les obre, 

actes que demarquin o modifiquin la propietat. 

         Tota observació referent a aquest punt, serà posada immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa. El 

Contractista tindrà cura de que es mantingui sempre l’obra ben neta, Tindrà especial diligència perquè aquest article 

sigui complert veritablement. 

         El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les Ordenances Municipals vigents en la 

localitat en que es realitzi l’obra. 

         El Contractista ha de fer la neteja de l’obra a l’acabament, i en qualsevol moment que per les condicions de 

seguretat i de facilitat del treball així ho cregui oportú la Direcció Facultativa. 

 

PROTECCIÓ CONTRA LES AIGÜES. 

Art.56.  El Contractista haurà de prendre totes les precaucions que calguin per protegir els talls contra la invasió d’aigües 

naturals o residuals tant si són superficials, com en el seu cas, els afloraments d’aigua que vinguin de capes 

intermèdies. El Contractista deurà executar a càrrec seu, els drenatges provisionals i els trasbalsament amb bomba 

necessari per impedir la presència d’aigua. 

 

MAQUINA I EINES. 

Art.57.  Les màquines i la resta d’eines necessàries per l’execució de les obres, reuniran les millors condicions pel seu 

funcionaments. La Direcció Facultativa pot ordenar la retirada de les obres, d’aquells elements que no ofereixin tota 

confiança. 

         El Contractista ressenyarà el tipus i característiques de la maquinaria que disposa. 

 

SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS. 

Art.58.  Durant l’execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el tràfic més del que sigui necessari i evitarà, fins on 

sigui possible, molestar a altres amb rases obertes, terres remenades, dipòsits de  materials, voreres aixecades, 

etc. 

         El tipus d’aparell de senyalització de precaucions especials, siguin lluminosos, fluorescents o fosforescents, així 

com els taulers, tancats, etc., seran els que disposi la Direcció Facultativa, essent obligació del Contractista la 

col·locació d’aquells en els llocs que li siguin indicats. 

         Seran a càrrec del Contractista, les despeses de vigilància i material de senyalització i precaucions, i les que es 

derivin del incompliment del present article. 

         Queda prohibida la fixació d’anuncis en les tanques de l’obra o de precaució instal·lades amb motiu de l’execució 

de les obres d’aquesta contracta. 

         No es considerarà anunci el nom o anagrama de l’empresa contractista, que obligatòriament han de figurar en els 

tancats. 

 

CENTRES I MITJANS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Art.59. El Contractista tindrà l’obligació, a compte seu, de disposar per ésser utilitzades a les obres les regles, cordes, cintres, 

tanques, canals i la resta de mitjans auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan jan o siguin 

necessaris. 

 

REPARACIONS PER LA PRESENCIA D’AIGUA. 

Art.60.  Durant les diferents etapes dels treballs, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 
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         Els canals d’aigua existent, no es modificaran sense l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

         El Contractista prendrà la correcta precaució i les mesures necessàries per la protecció contra les aigües 

superficials o de filtració. 

         En cas de que el Contractista no hagi pres a temps les mesures necessàries de drenatge, provisional o definitives, 

aniran a càrrec seu, les despeses de restabliments de les obres efectuades i afectades. 

 

 

PRECAUCIÓ A L’ACABAMENT DELS PAVIMENTS I LLURS IRREGULARITATS. 

Art.61.  No s’obrirà al trànsit, ni tant sols el de les obres, a cap vial o zona de superfícies pavimentada fins que ho autoritzi 

la Direcció Facultativa. El Contractista serà obligat a enderrocar i reconstruir, totes les parts del paviment que 

ofereixin irregularitats en la superfície o aspecte, inclòs quan siguin originades per assentament de les terres 

remogudes dels terrenys subjacents. 

 

INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS I PLÀNOLS. 

Art.62.  La interpretació del projecte correspondrà a la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de fer pel seu compte, tots 

els dibuixos i plànols de detalls necessaris per facilitar i organitzar l’execució dels  treballs. 

         Aquests plànols, acompanyats de totes les justificacions corresponents, deuran de set sotmesos a l’aprovació de la 

Direcció Facultativa de les obres a mesura de que sigui necessari, però en tot cas, deu dies abans de la data 

d’execució dels treballs a que aquests dissenys es refereixin. 

         La Direcció Facultativa de l’obra disposarà d’un termini de set dies a  partir de la recepció dels plànols, per 

examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si fos el cas, de llurs observacions. 

         El Contractista serà el responsable dels retardaments que es produeixin al portar a cap els treballs a conseqüència 

del lliurament tardà d’aquells documents, així com de les correccions i complements necessaris per l’acceptació. 

 

PLÀNOLS DE L’OBRA ACABADA. 

Art.63.  El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa, un joc de reproduccions complerta de l’obra realitzada, per raó de 

que quedi constància de la totalitat de l’obra, incloent totes les modificacions que durant la seva consecució hi hagi 

hagut, facilitant d’aquesta manera qualsevol treballs de reparació o modificació que resulti necessari dur a terme 

amb posterioritat. 

 

OCUPACIÓ DEL TERRENYS. 

Art.64.  El Contractista no podrà ocupar els terrenys en que s’hauran de realitzar les obre, sense permís de la Direcció 

Facultativa, amb aquesta finalitat es tindrà de notificar amb antelació suficient, les dates en que vulgui tenir a la 

seva disposició els terrenys o zones necessàries per a cada tall. 

         En el cas de que els terrenys o part d’ells no poguessin posar-se a la seva disposició en la data requerida, i això 

pertorbi la iniciació o el curs de les obres, la Propietat, a proposta de la Direcció Facultativa, podrà autoritzar un 

augment del termini d’execució. 

 

DESALLOTJAMENT DE L’OBRA I EVACUACIÓ DE LA MAQUINARIA I DELS MATERIALS SENSE UTILITZAR. 

Art.65.  El Contractista tindrà l’obligació de procedir, a mesura que vagin avançant els treballs i en el termini màxim de 

quinze dies després de la finalitzaria d’aquests, al desallotjament i restitució al seu estat inicial dels emplaçaments 

que hagués ocupat, tant per posar les casetes d’obra o llurs instal·lacions, com per dipositar els materials 

necessaris per això. 

         Si no satisfà aquesta condició, quedarà sotmès al pagament de penalització de mil pessetes per dia natural, sense 

límit i acumulativa a la penalitat per retardaments. 

         Aquesta penalitat serà aplicable per separat, a cada un dels emplaçament o dipòsits que hagi utilitzat el Contractista 

duran els treballs. 

 

PROCEDÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS. 

Art.66.  El Contractista especificarà, el que li demani la Direcció Facultativa, la procedència dels diferents materials que 

intervindran en l’execució de les obres farà contar també, tots els mètodes constructius que cregui oportú 

especificar, amb la finalitat de que es pugui tenir idea clara de la conveniència de la seva utilització. 

 

MITJANS AUXILIARS. 

Art.67.  Aniran a càrrec i sota la responsabilitat del Contractista, les bastides, màquines i la resta de mitjans auxiliars que 

siguin necessaris per la correcta execució dels treballs. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA. 

MOVIMENT DE TERRES. REPLANTEIG PRELIMINAR. 

Art.68.  Així que quedi adjudicada l’obra, l’Aparellador portarà a terme sobre el terreny el replanteig de la mateixa i de les 

seves diferents parts en presència del Contractista o d’un representant del mateix. 

 

REPLANTEIG DEFINITIU. 

Art.69. Executades les instal·lacions prèvies de l’obra tal com casetes, etc., l’Arquitecte Director procedirà al replanteig general 

i anivellació del terreny amb els plànols d’obra i a les dades u ordres que faciliti. 

         S’assenyalarà una línia de nivell, que marcarà el pla que es pren com a referència per les obres de moviment de 

terres i obertura de rases, el qual junt amb els perfils del terreny, que siguin necessaris, permetrà determinar 

exactament la quantitat de terres a desmuntar o a reomplir. 

 

ORGANITZACIÓ I SEGURETAT DELS TREBALLS. 

Art.70.  El Contractista adoptarà per a l’execució dels rebaixos i emmotllats, l’organització que cregui més adient, i els 

mètodes que consideri oportuns. No obstant, si el procediment o bé l’organització fos estimat viciós per 

l’Arquitecte, el Contractista estarà obligat a subjectar-se a les normes que verbalment digui aquest, sigui per 

contribuir a una major seguretat dels operaris o vianants, o per a obtenir major celeritat en els treballs. 

         El Contractista accepta la responsabilitat de la manca de precaució a l’execució de les obres de rebaix, emmotllats i 

terraplè o que realitzi desobeint les instruccions i ordres donades per l’Arquitecte Director o per l’Aparellador de les 

obres. Com a mides elementals preventives s’exigeix: la conservació de banquetes o de talussos al terreny i als 

talls llindants a mitgeres d’edificis o carrers. 

 

TERRAPLENS. 

Art.71.  Les terres emprades en el terraplenat han de procedir d’altres rebaixos o de terres naturals; no és premés en cap 

cas, fer servir terres brutes que per la seva naturalesa i condicions puguin produir perjudicis d’índole sanitària; ni 

runa procedent d’enderrocs, si no es autoritzat per l’Arquitecte Director. 

         Els terraplens es faran per tongades, no superiors a 25cm. de gruix, cadascuna de les quals haurà de ser 

compactada i regada convenientment. 

RASES. 

Art.72. Les rases es replantejaran amb tot mirament. Tots els seus paraments hauran de quedar perfectament retallats i els 

fons anivellats horitzontalment i nets. 

 Hauran de fer-se tots els estrebaments que calgui per garantir la  seguretat de les operacions i la correcta execució 

dels treballs, essent obligació del Contractista, el revisar diàriament a l’obra aquests estrebs abans de començar la 

jornada de treball. 

 Les rases hauran d’aprofundir-se a les cimentacions, fins a trobar el terreny estable, la capacitat resistent del qual 

serà comprovada per l’Arquitecte Director. Per això el Contractista posarà a disposició d’aquest, els mitjans 

necessaris per a realitzar operacions de provatura de la resistència a compressió. Excepte casos especials es 

considerarà fatiga del terreny, la meitat com a molt, de la càrrega de quilograms per centímetre quadrat, que hagi 

baixat un centímetre d’un capçal quadrat, carregada, de dimensions de 50 x 50. 

 

PRECAUCIONS I RESPONSABILITATS. 

Art.73.  Anirà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions i reparació si cal, de totes les avaries que 

pugui causar el moviment de terres a les conduccions públiques o privades, d’aigua, gas, electricitat, telèfons, etc., 

que puguin existir a la zona afectada per les obres. 

 

POUS. 

Art.74.  A l’excavació de pous, que s’ajustaran exactament a les mides i situació senyalades en els plànols d’obra, es 

seguiran les mateixes normes que a les rases, excepte ordres especials de l’Arquitecte Director. 

         Si el terreny és poc compacte, s’adoptarà la secció quadrada, més fàcil d’estrebar, o bé es farà l’estrebament amb 

revestiments continus de fàbrica (totxo). 

 

DISPOSICIONS GENERALS COMUNS A L’EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES. 

Art.75.  Aniran a càrrec del contractista els estrebaments i recolzats, necessaris per la subjecció de terres. En cas de 

despreniment de terres, per la cubicació sols es tindrà en compte, i seran abonades, les dimensions d’excavació 

assenyalades als plànols, o bé ordenades directament per l’Arquitecte. 

         No es reompliran les rases ni es construiran fonaments, fins que no  siguin examinats per l’Arquitecte Director. 

Pertany al Contractista el desguassar les rases o terrenys inundats per efectes de les pluges o filtracions, en cas de 

que sigui necessari procedir a l’esgotament, a fi d’executar les obres en bones condicions. 
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VALORACIÓ. 

Art.76.  La cubicació dels rebaixos i terraplens, es calcularà a base dels perfils transversals obtinguts al terreny abans i 

després de la seva execució. La cubicació de terres entre els perfils consecutius, s’obtindran multiplicant la 

semisuma de les superfícies per la distància entre ells. Quan, vista la configuració del terreny, el mètode anterior 

fos inexacte, podrà efectuar-se la cubicació per descomposició geomètrica directament. 

 

BANCS DE ROCA, TERRENYS DURS O PARETS ANTIGUES NO PREVISTES. 

Art.77.  Si durant l’execució dels treballs d’excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o parets antigues no 

previstes, necessitant excavar o enderrocar, tant sols tindrà dret el Contractista, a un nou preu contradictori, quan el 

gruix de la capa de la paret sigui superior a 30 cm., no s’admetran suplements per gruixos menors. 

 

FONAMENTACIÓ. 

 

RESISTÈNCIA DEL TERRENY. 

Art.78. Generalment s’adoptarà com a coeficient de treball del terreny, la meitat de la càrrega unitària, que produeixi un 

assentament d’un centímetre d’un capçal carregat, de secció quadrada d’un mínim de 50 x 50 de superfície. 

         El Contractista proporcionarà els elements necessaris per fer les provatures que cregui convenients l’Arquitecte 

Director, sense ser objecte de certificació ni d’abonament especial. 

SORRES. 

Art.79.  Les sorres seran netes, d’argila o substàncies orgàniques, sense enterbolir l’aigua continguda en un atuell, al 

introduir-la en aquest. Si això no succeeix, s’autoritzarà el seu emprat previ rentat amb regatge, un cop esteses en 

capes de gruixos petits, en embassament d’aigua corrent. 

         Les sorres de mar abans d’emprar-se, hauran de rentar-se amb aigua potable. 

 

CALÇ AÈRIES. 

Art.80.  Les calç aèries procediran de forns o de fàbriques acreditades i seran preferentment en terrós, sense ossos, calells 

ni cap altre substància estranya. 

         A l’apagar-se la calç, haurà de resultar una pasta dúctil i untosa al tacte i que en assecar-se s’endureixi 

lleugerament, conservant-se, pel contrari, indefinidament pastosa als llocs humits o a dins de l’aigua. 

 

CALÇS HIDRÀULIQUES. 

Art.81.  No s’empraran les calçs hidràuliques que presentin compacitat excessiva o lleugerament vitrificació a les arestes 

per denotar cocció excessiva, així mateix les que tant sols s’apaguin superficialment, deixant sense apagar el nucli 

central, símptomes de posa cocció. 

 

TOTXOS. 

Art.82.  Els totxos seran homogenis en tota la massa, sense esllavissar-se per agregament entre ells. No presentaran 

esquerdes, ni defectes de cap tipus, presentaran regularitat absoluta pel que fa a formes i dimensions. Les seves 

cares seran perfectament planes, les arestes vives i fines, sense sorra, sílex o escòries de ferro, que indiquin 

impureses a les argiles. Al tarar-se no s’hauran d’apreciar taques blanques o calitges, procedents dels bocins de 

calç barrejats a l’aigua de fabricació. 

         CARREGUES DE TRENCAMENT. 

         Els totxos presentaran carregues mínimes de trencament a la compressió de 85 kg. per cm2. Les càrregues de 

treball no seran superiors a 14 kg/cm2. en totxos ordinaris, i en totxos fins premsats, la quarta part de la seva 

càrrega de trencament. 

 

MORTERS DE CALÇ AÈRIA. 

Art.83.  La dosificació dels morters de calç aèria serà la següent: 

         M.C.A. núm. 1 Per arrebossats i revestiment, dos volums de calç per 3 de sorra pura. 

         M.C.A. núm. 2 Per obres fines de fàbrica, un volum de calç per 2 de sorra pura. 

         M.C.A. núm. 3 Per emprar en obres de fàbrica ordinària i parets de pedra, un volum de calç per 3 de sorra fina. 

 

MORTERS DE CALÇ HIDRÀULICA. 

Art.84.  La dosificació dels morters de calç hidràulica serà la següent: 

         A) Morters de calç eminentment hidràulica. 

         M.C.H. núm. 1 Per emprar en murs de pedra de 300 a 350 kg. de calç per cada m3 de sorra. 

         M.C.H. núm. 2 Per fàbrica de totxos de 400 kg. de calç per m3. de sorra. 

         M.C.H. núm. 3 Per revestiments i arrebossats, 750 a 1.000 kg. de calç per m3 de sorra. 

         B) Morters de calç mitjanament hidràulica. 

         M.C.M.H. núm. 1 Per murs de pedra de 250 a 300 kg. de calç per m3. de sorra. 
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         M.C.M.H. núm. 2 Per fàbriques de totxos, de 350 kg. de calç per m3 de sorra. 

 M.C.M.H. núm. 3 Per revestiments i arrebossats, 500 kg. de calç per m3. de sorra. 

 

MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND. 

Art.85.  La dosificació dels morters de ciment pòrtland s’executaran amb les proporcions que a continuació s’expressen: 

         M.Cm.P. núm. 1 Per formigó de cimentació pobre, 150 kg de ciment per m3 de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 2 Per formigó de sola i cimentacions, 200 kg. de ciment per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 3 Per fàbriques ordinàries, 250 kg. per m3 de sorra.  

         M.Cp.M. núm. 4 Per obres de fàbriques fines, 300 kg. per                     m3. de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 5 Per obres especials de fàbriques, 450 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 6 Per arrebossats i esquerdejats, 500 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 7 Per lliscats, 600 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. núm. 8 - Per dipòsits, 540 kg. per m3. de sorra. 

          

TEMPS D’ESMERÇ 

 

Els morters de ciment s’empraran en un termini de 10  minuts després de ser preparats. 

 

MORTERS MIXTES. 

Art.86.  Els morters mixtes de calç i ciment s’obtindran addicionant, als morters ordinaris de calç grassa, una quantitat de 

ciment pòrtland compresa entre un 10 i un 15 per 100 del volum de calç emprada a la confecció del morter 

primitiu. 

 CONDICIONS I NORMES GENERALS PER A LA PREPARACIÓ I DOSIFICACIÓ DELS MORTERS. 

 Els tipus de morters a emprar en aquesta obra, no especificats en el títol 0 d’aquest plec de condicions, s’ajustarà a 

les normes generals contingudes en els articles que precedeixen. 

         El Contractista és obligat a col·locar a l’obra una bàscula o romana i els caixons i mides per sorra, necessaris per 

poder comprovar en qualsevol moment les proporcions d’àrids, conglomerats i aigua per la confecció de morters. 

Els morters, estaran perfectament pastats i manipulats, fent-ho a màquina o a braç, de forma que resulti una barreja 

homogènia i la seva consistència sigui blanca o cadires, o grups aplicats de sorra en els de ciment, que indiquin 

una imperfecció a la barreja, un pastat insuficient o un garbellat defectuós de la sorra. 

 

EXECUCIÓ DE LES FABRIQUES DE TOTXOS. 

Art.87.  Per la construcció de murs de totxo, una vegada feta la convenient provisió d’aquest material, es procedirà a 

mullar-lo abans de fer-lo servir. Si el totxo és de la classe anomenada "renocho" ordinal, submergir-lo 

convenientment amb aigua. Si el totxo és prenyat, deixar-lo a l’aigua una hora, com a mínim, abans de ser utilitzat a 

l’obra. Els totxos de tots tipus es posaran refregant sobre pa de morter, de forma que aquest reposi sobre junts 

seguits i degollades; els totxos es posaran, sempre que sigui possible per la classe d’aparell, a l’espanyola, o sigui 

a punta amb juntes trobades i perfectament travades a tota la gruixària del mur, cada cinc filades es farà l’operació 

anomenada adormiment, regant la cara superior de la fàbrica amb una beurada de morter per omplir totes les 

juntes. 

         Les obres de fàbrica de totxo es faran amb molt mirament, pujant tots els  murs a nivell i a un sol temps si és 

possible, conservant perfectament els ploms nivells i cordes de cada filada i els generals de cada fàbrica 

particularment, i de conjunt de les fàbriques. 

 

GRUIXOS DE LES JUNTES. 

Art.88.  El gruix de les juntes horitzontals o junts seguits serà, com a màxim, de 12 mm. de gruix pel totxo fi, excepte 

indicacions expresses de l’Arquitecte Director. 

 

INTERRUPCIÓ DE FABRIQUES. 

Art.89.  Quan per qualsevol motiu s’hagin de suspendre els treballs de mur o fàbrica, es deixarà amb les diferents filades 

fent queixals de forma que en continuar la fàbrica quedi travada la nova obra amb l’antiga. 

         També es podrà deixar interrompuda la fàbrica en execució, fent un escalonat seguit a les filades de forma que la 

junta talli en diagonal o escalonament tota la longitud del mur. 

 

ASSENTAMENT DE BIGUES. 

Art.90.  L’assentament de les bigues dels diferents entramats, es farà sobre corretges de ciment armat, corregudes sobre 

els mur, formant suport seguits. 
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ARCS I LLINDES. 

Art.91.  Els encofrats dels murs podran salvar-se amb arc de descàrrega, sempre que la llum del encofrat no superi els 80 

cm., no concorri càrrega aïllada sobre el mateix i la distància del brancal a l’extrem més pròxim del mur sigui 

superior a 1 m. En cas contrari es farà llindes de ciment armat. 

 

ARCS DE DESCARREGA EN ENVANS CECS. 

Art.92.  Els envans cecs, sense forats, executats entre dues parets, es formaran arcs amb filades inferiors per descarregar 

els pisos i evitar amb ells les esquerdes a l’envà. 

 

NORMES D’EXECUCIÓ D’ENVANS. 

Art.93.  Es faran perfectament aplomats i amb les filades ben alineades: es deixarà un buit suficient a la part superior dels 

envans per evitar que l’augment de volum del material (si és adequat) provoqui, en adormir-se, l’escagassament de 

l’envà. 

GRAONAT. 

Art.94.  Sobre aquests revoltons, i durant l’execució de l’obra, es posaran directament els graons provisionals formats per 

una o dues rajoles o totxos buits, col·locats en forma ordinària. 

 

TERRATS I TERRASSES. 

Art.95.  Procurarem, al construir els terrats i terrasses, que els careners o aiguafons formin angles de 45º. Els plànols en 

que queda dividida la terrassa pels aiguafons, no excediran, en superfície, dels 15 m2. les seves pendents seran 

com a mínim d’un 2%. 

 

AÏLLAMENT DELS TERRATS. 

Art.96.  Els terrats aniran absolutament aïllats independentment dels murs que volten i aguanten els terrats, cobrint la junta 

que forma al voltant de les terrasses amb una visera feta amb cairó, descansant sobre rajola embotida al mur que la 

volta (minvell). 

 

TERRASSES AÏLLADES AMB TELA ASFÀLTICA. 

Art.97.  Si alguna terrassa es disposa que ha de construir-se amb materials bituminosos, es farà amb les següents normes: 

         Es procurarà que al posar les teles quedin el més llises possible amb la finalitat de que no pateixin per aquesta 

causa deterioraments i perforacions. 

         Queda prohibit trepitjar la superfície duran el període d’execució. També queda totalment prohibit repassar les 

juntes per mitjà de petits retalls de tela o similar. Les soldadures de les tires de tela impermeabilitzant, entre si i 

amb les parets, s’executaran amb mirament i perfecció, així mateix les juntes de dilatació i les unions dels diversos 

elements compostos de la terrassa, cavalcant entre ells o bé amb els altres materials 20 cm. com a mínim. 

 

FORJATS DE PECES DE CERÀMIQUES O BIGUETES. 

Art.98.  Els forjats de ceràmica que s’utilitzin en els sostres hauran de tenir l’aprovació de la Direcció General 

d’Arquitectura. Per evitar tensions sobre les parets que limiten les tramades, i especialment a les proximitats de les 

mitgeres s’engatillaran dues biguetes a cada mitgera o paret de càrrega. 

         Si els revoltons fossin prefabricats de formigó, s’exigirà que el seu pla interior quedi perfectament enrasat amb els 

tombs de les biguetes. Es disposaran tirants en el cas de que els últims revoltons d’una tramada no tingui contrafort 

de fàbrica. 

 

REVESTIMENTS. REVESTIMENTS EXTERIORS. 

Art.99.  Els paraments exteriors de façana i patis s’esquerdejaran amb morter comú, sobre el qual s’extendrà posteriorment 

l’estuc. 

         Els paraments que s’hagin d’arrebossar es deixaran a juntes degollades escombrant-se i regant-se perfectament 

abans de procedir a l’estesa de l’arrebossat. Si fossin antics, es procedirà prèviament a treure el parament de 

l’arrebossat antic. 

         L’arrebossat presentarà una superfície aspre per facilitar d’adherència de l’estuc que es posi sobre ells. 

         L’arrebossat s’executarà amb morter de calç, compost d’una part de sorra fina i de dues o tres part de calç rentada 

i passada pel sedàs. El morter no es posarà fins al cap de 5 hores de la pasterada. 

 

ENCALCINATS. 

Art.100.  En els encalcinats de l’exterior o en punts perillosos al fregament, s’hi addicionarà alumbre a la borada de calç, en 

proporció d’un quilogram d’alumbre per 25 litres d’aigua. 
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ESTUCS MATS INTERIORS. 

Art.101.  Aquests estucs es composaran d’una barreja de guix blanc i guix de motlle en la proporció de 3 parts del primer per 

una del segons, i pastats amb aigua de calç, per repartir l’adormiment. 

         L’Estesa es farà amb trulla, i abans d’assecar-se la part, es passarà sobre el parament una capa de sabonet estesa 

amb canell, i  s sobre s’hi tornarà a passar la trulla. 

 

ESTUCS BRILLANTS INTERIORS. 

Art.102.  Per estucs brillants, sobre una massa, composta i estesa com en el cas anterior, s’executarà la brillantor aplicant, 

un cop sigui seca la pasta, una capa d’aiguarràs lleugerament estesa i brunyida a canell fins a aconseguir 

l’evaporació de l’aiguarràs. 

 

ESTUCS DE CALÇ PER EXTERIORS. 

Art.103.  Els estucs exposats a la intempèrie, seran de calç i es prepararan barrejant a parts igual, calç blanca amb marbre 

blanc o alabastre en pols molt fi, i roinejat per tamís de seda. 

 Un cop preparada la barreja, i després de molguda, per fer-la el més íntima possible, es remenarà amb aigua, 

estenent-se la pasta en capes de dos o tres mil·límetres de gruix. 

         El parament sobre el que hagi d’aplicar-se l’estuc, es prepararà mullant bé la superfície, donant-li una o més capes 

del mateix estuc diluït amb aigua i amb brotxa. 

         Amb autorització de l’Arquitecte Director, i per treballs ordinaris, es podrà substituir una part o bé tota, la pols del 

marbre per sorra molt fina, ben garbellada i neta. 

 

ESTUCS AL FOC. 

Art.104.  Aquesta mena d’estucs es composen d’una mena de calç apagada ben garbellada i sorra de marbre en la proporció 

de dues i mitja parts de la primera, per una i mitja part de sorra de marbre. Aquesta barreja, alleugerada amb la 

quantitat d’aigua necessària, s’estendrà amb la trulla, i un cop seca la pasta es brunyirà la superfície amb planxes 

calentes, fins obtenir la brillantor desitjada. 

 La col·locació per imitacions d’aquests tipus d’estucs, s’estendrà pintant el parament amb els tons i imitacions que 

es desitgin obtenir; aquestes cintes es faran amb brotxa, i es prepararan amb beurada de calç, sabó, cercera i els 

color que es desitgi utilitzar per pigments de base terrosa, prohibint-se utilitzar els de base mineral. 

 

AMIDAMENT I VALORACIÓ DELS TREBALLS DELS PALETES. 

Art.105.  Les fàbriques de maons de més de trenta centímetres, es mesuraran per metres cúbics, descomptant els buits, 

menys aquells que s’haguessin deixat per col·locar-hi les canonades, bigues, etc. 

         Les voltes s’amidaran per metre quadrat de superfície aparent, per la cara que aquesta sigui més gran. 

         Es comptaran a banda els graons. 

         Els forjats de pis s’amidaran per metres superficials de llums, interiors de pisos. 

         Els revestiments guarnits, esquerdats, blanquejats i estucats, s’amidaran per metre quadrat, descomptant-ne els 

buits grossos, i augmentant-ne la superfície corresponent a queixals i guarnits dels mateixos buits.  

         Els buits de superfície inferior a un metre quadrat no es descomptaran, però tampoc s’abonaran els guarnits dels 

buit. 

         En l’amidament i valoració dels treballs dels paletes no regulats en els esmenats articles, el Contractista té 

l’obligació de proposar-ho i acordar-ho amb l’Arquitecte Director; es farà però segons els sistemes i els costums 

de la localitat. 

         Al resultat dels amidament s’hi aplicaran els preus acordats. 

         Queden inclosos dins dels preus de cada unitat d’obra, tots els mitjans auxiliars pel total acabament de cada meitat 

d’obra. 

 

FORMIGÓ ARMAT. PROVES. 

Art.106.  Sempre que ho demani l’Arquitecte Director, el Contractista proporcionarà provetes d’assaig cúbiques, de 15 cm. 

d’aresta, del formigó en massa que s’utilitzi als elements de formigó armat. 

 

DOSIFICACIÓ. 

Art.107.  La dosificació serà la següent: 

 Els massissos sotmesos a compressió i cimentacions: 

         Per m3. de formigó 250 kg. de ciment pòrtland, 425 litres de sorra, 850 litres de grava i 170 litres d’aigua (1:3:6). 

         Els elements corrents, 285 kg. de ciment, 410 litres de sorra, 280 litres de grava i 170 litres d’aigua (1:2:4). 

         Jàsseres i pilars, 350 kg. de ciment pòrtland, 475 litres de sorra, 715 kg. de grava i 180 litres d’aigua (1:2:3). 

         En elements molt carregats, 375 kg. de ciment, 400 litres de sorra, 800 litres de grava i 170 litres d’aigua (1:1., 

50:3). 
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         El formigó resultant ha d’ésser plàstic, i tou solament en aquells casos en que sigui difícil el recobriment de les 

armadures. 

 

ARMADURES. 

Art.108.  Les armadures es doblegaran en fred per diàmetres inferiors a 25 mm. i en calent, pels que passin de 30 mm. 

         S’evitaran els reescalfaments, així com redreçaments bruscs. 

         Els doblecs es faran de forma que el radi de curvatura sigui, al menys, igual a 5 vegades el diàmetre. 

         Els ancoratges en els extrems de les barres podran fer-se de la forma següent: 

         A) - Per prolongació de la barra. Fent que es prolonguin de 20 a 30 diàmetres més enllà del punt en que deixa 

d’ésser necessari. 

         B) - Unió. De diàmetre interior no inferior a 2,5 vegades el diàmetre de la barra. 

         C) - Per gafa de punt en angle recte, amb diàmetre intern de 2,5 cm. prolongant-se uns altres 2,5 cm. 

         a) - Per cavalcament de les dues barres, en una longitud de 40 diàmetres com a mínim i doblegats en ganxo els 

seus extrems lligant-los com filferro. 

         c) - Per maniguets, lligant els extrems de les barres. 

         La separació de les armadures paral·leles entre si serà superior al seu diàmetre i major de 2cm. La separació entre 

les armadures i la superfície del formigó serà almenys d’un centímetre i mig. 

 En els elements no protegits de la intempèrie exteriors, aquesta separació serà de 2 cm. com a mínim. 

 

ENCOFRATS. 

Art.109.  És necessari en les bigues horitzontals, donar els encofrats la corresponent contrafletxa. 

         Les superfícies internes es netejaran i humitejaran abans d’abocar el formigó. 

 És convenient, en els encofrats de murs i suports, deixar una obertura a la part baixa, per facilitar la neteja que es 

tanca abans de formigonar. 

 

EXECUCIÓ. 

Art.110.  El formigó de consistència seca s’amassarà convenientment fins que sobreixi l’aigua, per tongades de 15 cm. 

d’alçada com a màxim. 

         Als altres tipus de formigó, es bat de manera suau amb els picons i es remou amb barres per tongades d’una 

alçada que depèn de l’element que es formigona. 

         Quan la temperatura ambiental baixi de 2º C. caldrà suspendre el formigonat, sinó es prenen mides especials, 

(escalfar l’aigua per sobre de 30º C, protegint els elements executats, etc.). 

         Durant els primers dies d’adormiment, s’ha de protegir el formigó executat del sol i del vent, que puguin produir la 

dessecació, recomanant regar la superfície freqüentment. 

 El desencofrat no es farà fins que el formigó s’hagi endurit prou com per a suportar 3 vegades la càrrega a que 

quedi sotmès al desencofrar-lo. 

 

MEDICIÓ I VALORACIÓ DE LES OBRES. 

Art.111.  No es cobrirà cap fonament o element d’estructura, sense que prèviament quedin assenyalats als plànols per 

duplicat i signat per l’Arquitecte Director i la Contracta, les dimensions, armadures, dosificacions, data de 

formigonat i totes les observacions que cregui necessàries l’Arquitecte Director. 

 

MEDICIÓ I VALORACIÓ DE L’ACER. 

Art.112.  Les armadures i elements metàl·lics es cobraran pel seu pes, deduint de la medició de les seves seccions 

transversals, multiplicant-se per la longitud i pel pes unitari de 7.850 kg. per m3. 

         Als preus s’inclouen els mateixos conceptes, per deixar la unitat completament acabada i posada a l’obra. 

 

GUIXERIA. 

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

Art.113.  Els parament interior de façana, parets de càrrega, mitgeres i envans es guarniran amb guix negre a "bona vista" o 

toc, segons especifiqui el Títol 0, sobre guix blanc aniran estesos a la trulla i rentats a canell, quan hagin de quedar 

al descobert o bé preparats per empaperar, suprimint el rentat i allisant bé la superfície amb la trulla quan s’hagi de 

pintar. 

TOCS.         Els morters de guix negre es faran amb guix garbellat, barrejant una petita part de sorra fina si el guix fos 

massa fort. 

         Es prepararan les superfícies amb tocs, no havent d’ésser major de 80 cm. la separació entre aquests. 

         Els espais compresos entre ells, es reompliran amb morter de guix, posat amb la mà i estès i allisat amb el regle. 

         En angles i queixals s’executaran tocs dobles, perquè surtin vius i rectes. 

         Si els paraments són perfectament plans, es podran aplicar els arrebossats directament amb la "Talocha" sense 

necessitar tocs. 
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LLISCATS. Els lliscats no s’executaran fins que estigui completament sec l’arrebossat del parament; s’emprarà el guix blanc, 

pur i de bona qualitat. L’estesa de la pasta es farà amb la trulla, apretant amb força la massa fins que s’adhereixi i 

quedi perfectament allisada, sense formar rebaves en els enllaços. 

         Si es substitueix el guix blanc per una estesa executada amb el mateix guix negre utilitzat en l’arrebossat, serà 

necessari garbellar finament el guix negre, i que aquest sigui de bona qualitat. 

         Aquesta estesa cal executar-la quan encara no s’hagi adormit totalment l’arrebossat, és a dir, unes 3 hores després 

d’haver executat aquest. 

CORNISES, ARESTES REFONDRES O MITJACANYES. 

 Les cornises, que hauran de ser construïdes en els díedres que formen sostres i parets es, es prefabricaran a 

l’obrador. 

         Les arestes vives i refoses s’executaran "in situ" amb tocs dobles. 

         Les mitjacanyes es correran a bona vista. 

MEDICIÓ I VALORACIÓ. 

 Els paraments arrebossats i els lliscats en mesuraran sense descomptar les obertures, excepte portes i finestres de 

superfície major a 3 m. 

         Les cornises, arestes i refoses es mesuraran en metres lineals. Les mitjacanyes no es valoraran. 

 

PEDRES I MARGES. MAÇONERIA CONCERTADA. 

Art.114.  Les parets o front de paret que segons el Títol 0, del present plec, hagin de construir-se de maçoneria concertada, 

s’executaran amb maonada de la classe indicada, amb les cares de paraments i de juntes, tallades de formes 

poligonals més o menys regulars, per tal de que l’assentament de les maçoneries es verifiqui, sobre cares 

sensiblement planes. En qualsevol cas, en el tipus d’especejament, es seguiran als plànols, d’obra i no s’admetran 

menudalls. 

MEDICIO I VALORACIÓ. 

         Les parets de maçoneria es mesuraran per m3. Els fronts de paret revestits de maçoneria es mesuraran en m2. En 

cada cas, s’aplicaran els preus acordats segons la qualitat de la pedra. 

 

ENRAJOLATS I ENGALTATS DE RAJOLA DE VALÈNCIA. 

Art.115.  Els enrajolats o paviments de formigó en massa que hagin d’executar-se sobre el terreny en els patis o locals 

interiors de l’edifici, tindran per aglomerant morter de ciment pòrtland (1:3:6:), i s’utilitzaran com a granulat sorra i 

grava, excepte en casos especials que fixi l’Arquitecte Director. El guix no serà inferior a 10 cm. Abans d’abeurar el 

formigó es netejarà el terreny anivellant-lo o donant-li les pendents previstes, i amassant-lo després. 

 

PAVIMENTS DE CIMENT. 

Art.116.  Els paviments de ciment s’executaran sobre sola de formigó. Netejada i regada prèviament, es disposarà 

seguidament una xapa de pasta de ciment pòrtland d’1 a 2 cm. de gruix, el qual es regarà abundantment per 

afavorir llur enduriment, previ buixardat. 

 

PAVIMENTS DE MOSAIC O DE CERÀMICA. 

Art.117.  Es col·locarà en primer lloc un toc. Les peces es saturaran d’aigua, descansant sobre una capa de morter de calç i 

sorra, tenint en compte l’enrajolat i que les rajoles quedin amb les seves cares verticals a topall. Acabada la 

col·locació s’hi tirarà beurada de ciment pòrtland, col·locat fins que quedi curullat perfectament entre les juntes de 

les rajoles. S’abeurarà una altra vegada al cap de 48 hores de la seva col·locació, a fi i efecte, d’assegurar la 

impermeabilització de les juntes, si es tracta de rajola hidràulica. 

         Es prohibeix el tràfec sobre els paviments fins passats quatre dies. 

 

REVESTIMENTS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA O ENGALTATS. 

Art.118.  Els revestiments que s’executaran amb aquest material, s’aportaran sobre els murs, de manera que resultin com els 

paviments, ni superfícies guerxes o deformacions, i formant amb les juntes, línies rectes en tots els sentits, sense 

garrots ni escales. 

 Per al repartiment de les peces, es partirà sempre dels eixos de figura, com a junta o centre d’aquesta, per tal de 

que els panys revestits quedin simètrics. 

 La rajola de València, prèviament mullada amb aigua, es col·locarà generalment amb morter de ciment de riquesa 

mitjana, en proporció (1:2:3:), elegint ciments que en l’adormiment no presentin augments sensibles de volum. 

         Es podrà també, prèviament autoritzat per l’Arquitecte Director, assentar-se els engaltats amb guix. Aquest material 

serà aleshores de la classe anomenada forta, essent capaç de resistir les humitats. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
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CONDICIONS PARTICULARS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DE CLIMATITZACIÓ. 

Art.119.  Els materials i equips a utilitzar, s’ajustaran a les recomanacions que s’enuncien en els punts següents, però es 

podran utilitzar equips i materials que no s’ajustin exactament, sempre quan les diferències no siguin bàsiques i la 

seva utilització sigui autoritzada per la Direcció Facultativa. 

         Els elements importants de la instal·lació, es subministraran amb dobles joc de manuals de funcionament i catàleg 

de refets, portarà una placa o marca, amb el nom i adreça del fabricant, així com les característiques que defineixin 

l’aparell. 

         Tots els elements que es fabriquin en sèrie, seran iguals entre ells i tanmateix els elements que realitzin una mateixa 

funció. 

 La instal·lació es muntarà en forma harmònica amb la resta dels elements de l’edifici, sota la Direcció Facultativa 

dels tècnics que designi la propietat. 

         Els presents documents, Memòria, Plec de Condicions, Estat de Mesures i plànols, s’utilitzaran per estudiar i 

pressupostar la instal·lació. Els industrials podran presentar les variants que creguin oportunes, sempre respectant 

les dades bàsiques de la instal·lació; potències frigorífica i calorífica, cabals d’aire en moviment, etc. 

         La presentació de l’oferta suposa l’acceptació del projecte tal com s’ha estudiat i especificat, i per conseqüent, 

suposa l’acceptació de responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació, en quan a resultats obtinguts, 

sempre que els valors de les dades de partida siguin iguals o inferiors als assenyalats a la Memòria. 

         En cas de que el Industrial, per poder acceptar la responsabilitat sobre la instal·lació, cregui oportú modificar 

qualsevol dels materials o sistemes assenyalats, podrà indicar-ho lliurement a la seva oferta. 

         El pressupost s’ordenarà segons partides o posicions consignades a l’Estat de Mesures i s’indicaran marques o 

característiques que permetin identificar els elements que s’ofereixen, així com els preus unitaris que es sol·liciten. 

         Rebuts els pressupostos i adjudicada la instal·lació, aquesta, deurà considerar-se provisional mentre el instal·lador 

no presenti plànols de muntatge dels elements de la instal·lació per triplicat, i faciliti preus unitaris de tots els 

elements que constitueixen la instal·lació, aprovant-se aquests per la Direcció Facultativa de l’obra i per la Propietat. 

         Qualsevol esmena de l’Estat de Mesures, es farà en coordinació amb la Direcció Facultativa i d’acord als preus 

unitaris establerts. Qualsevol modificació no subjecte a preus anteriors, serà objecte d’un nou pressupost, o preu 

contradictori i haurà d’ésser aprovat per la Propietat i per la Direcció Facultativa de l’obra. 

         El Industrial adjudicatari facilitarà sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament assenyalats 

en els documents i plànols que s’adjunten i que s’utilitzaran en la instal·lació. 

         Examinades aquestes mostres per la Direcció Facultativa, aquesta donarà la seva acceptació o objecció, ben entès, 

que aquesta elecció és sols orientativa, sent responsable el Industrial instal·lador del bon servei i  que compleixi les 

condicions exigides per les Reglamentacions oficials vigents i les Normes pròpies de la Companyia 

Subministradora d’energia elèctrica. 

 

CONDUCTES D’AIRE. 

CONDUCTES RECTANGULARS. 

Art.120.  Es construiran en planxa metàl·lica o fiber-glass del gruix que s’assenyala: 

         Costat gran fins 80 cm. gruix 0,8 mm. 

         Costat gran superior a 80 cm. gruix 1,0 mm. 

         Costat gran superior a 120 cm. gruix 1,5 mm. 

         Es subjectaran mitjançant brides d’acer galvanitzat, situades cada 2m. com a mínim. La secció es tancarà amb 

junta de Pittsbourgh i la unió serà del tipus a dobles baina o semblant, es disposarà un aïllant de 30 mm. de fibra 

mineral com a mínim o equivalent, amb barrera de vapor de protecció d’alumini o similar, inclòs amb cinta 

d’alumini a les unions, a les zones que s’assenyali. 

         Els conductes d’alta velocitat es construiran amb tub- espiro dels següents gruixos. 

         Fins diàmetres de 200 mm. gruix de 0,4 mm. 

         Fins diàmetres de 500 mm. gruix de 0,6 mm. 

         Fins diàmetres de 800 mm. gruix de 0,8 mm. 

         Sellant les unions amb els accessoris i derivacions, amb màstic especial. 

         Aïllament d’igual forma que els conductes rectangulars de planxa d’acer galvanitzada. 

 En els llocs que s’indiqui podrà utilitzar-se conductes autoextinguibles de panells rígids de fibres minerals 

impregnades amb resines sintètiques, recobertes exteriorment amb barrera de vapor de protecció d’alumini o 

similar, sellant les unions amb cinta d’alumini. 

 

REIXETES I DIFUSORS. 

Art.121.  Les reixetes d’impulsió de doble deflexió, amb àlabes horitzontals a la part frontal i àlabes verticals en l’interior, 

disposant de regulació volumètrica de làmines contraposades pintades de color negre. 

 Els difusors lineals de sostre seran amb planem, regulació volumètrica i detector d’aire. 
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         Els difusors circulars de sostre, tindran una relació d’inducció elevada, portant regulació volumètrica. 

         Les reixades de retorns tindran una sola filera d’alabès horitzontals superposats. Quan el retorn de varies sales sigui 

per planem, portaran regulació volumètrica. 

         Les reixades es construiran amb perfils laminats d’alumini amb superfície decalada al bany i conservació del color 

natura o també en alumini anoditzat, a menys que s’indiqui en qualsevol altre cas, un altre tipus de material o 

acabat. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’ELECTRICITAT. 

Art.122.  Tot el projecte es desenvoluparà d’acord amb el projecte redactat per l’Arquitecte, tot seguin les indicacions de la 

Direcció Facultativa. 

CONDICIONS TÈCNIQUES. 

         Les condicions tècniques que es detalles en aquest Plec Particular, complementen les esmentades a les 

especificacions dels quadres de preus descompostos i a la memòria descriptiva, que tenen a tots els efectes valor 

de Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

MOSTRARI. Es presentaran les mostres de tots els materials que intervinguin a l’obra amb antelació suficient a la posta en 

obra per l’examen de les seves qualitats i aprovació de la Direcció Tècnica. 

CONDICIONS GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT. 

         Aquest plec de condicions estableix les especificacions a complir de les instal·lacions a Baixa Tensió a l’edifici 

anteriorment descrit. 

         L’Industrial adjudicatari, realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que les reglamentacions oficials vigents 

estableixin. 

         Decret de 20 de setembre de 1.973 (BOE de 9/10/73 i Instruccions Complementàries). 

         Es tindran en compte, les ordres de les Delegacions Provincials d’Indústria i les peculiars de la instal·lació i 

característiques de complementació obligatòria, d’acord amb la legislació elèctrica espanyola.  

         L’Adjudicatari efectuarà la instal·lació, segons prescripcions i normes de la companyia subministradora d’energia 

elèctrica. 

         Es considera complert aquest aparta, quan el servei d’inspecció de la companyia doni conformitat a l’execució de la 

instal·lació i, complimentat els tràmits necessaris, autoritzi la connexió a la seva xarxa. 

         Qualsevol objecció a l’acceptació dels material o instal·lacions pels diversos organismes competents, serà 

esmenada pel Industrial adjudicatari a càrrec seu, no considerant-se l’obra acabada fins subsanar-se el defecte i 

acceptat totalment per l’organisme corresponent. 

         Es consideraran bàsiques les normes NTE en tot el no especificat a les Reglamentacions citades en apartats 

anteriors i sempre que no s’oposin a aquestes. 

MATERIALS. S’utilitzaran els material i aparells en quantitat, qualitat, model i tipus detallats al documents i plànols que 

s’adjunten, i els no específicament designats compliran les normes NTE. 

         El Industrial adjudicatari facilitarà sense despeses una mostra de tots els materials no específicament de tallats als 

documents i plànols que s’adjunten i que deuen emprar-se a la instal·lació. 

         Examinades les mostres per la Direcció Facultativa de l’obra donarà a aquesta la seva acceptació o objeccions, ben 

entès que aquesta elecció es orientativa, fent-se responsable el Industrial instal·lador del correcte servei i de que 

compleixin les condicions exigides per les Reglamentacions oficial vigents i les normes pròpies de la Companyia 

Subministradora d’energia elèctrica. 

 

TRÀMITS AMB ORGANISMES OFICIALS I COMPANYIA SUBMINISTRADORA D’ENERGIA. 

Art.123.  La preparació i presentació d’instàncies i plànols a les Delegacions Provincials d’Indústria i d’altres organismes 

oficials, necessaris per l’obtenció de permisos i autoritzacions, es farà pel Industrial adjudicatari amb la conformitat 

de la Direcció d’obra. 

         El contracte de la Companyia Subministradora d’energia i les gestions corresponents, s’efectuaran per l’esmentat 

instal·lador adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 

         El Industrial adjudicatari presentarà a la Companyia Subministradora d’energia elèctrica, previ informe tècnic que 

facilitarà aquesta, plànols i relació de materials, en cas d’ésser necessaris per recaptar l’aprovació de la instal·lació. 

         El Industrial està obligat a informar per escrit a la Direcció de l’obra de tots els tràmits a efectuar amb els 

organismes esmentats, amb temps suficient per a no variar el programa previst i no interrompre la marxa dels 

treballs en curs i tractar ell directament amb la Companyia Subministradora, els problemes i el seu 

desenvolupament, fins l’acceptació per part de la Companyia, de la instal·lació i connexió de la presa. 

EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

         L’Industrial adjudicatari, s’obliga a efectuar la instal·lació elèctrica d’acord amb les normes indicades a l’apartat 

anterior, i deixar-la en bon estat d’ús i funcionament en el termini fixat a les condicions generals. 

         A més de les esmentades normes, per l’execució es regiran pels estudis, plànols, esquemes i croquis  facilitats en 

el projecte, amb indicacions dels emplaçaments dels motors, aparells, fusibles, qualitat i seccions dels conductors, 

diàmetre dels tubs de ferro, etc. 
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         Els tubs de ferro, caixes de derivació i connexió, que vagin empotrats i els conductes i tota la ferramenta per a la 

col·locació dels aparells, es pintaran amb una capa de pintura antioxidant , essent a càrrec de l’adjudicatari, tant la 

pintura com l’obra corresponent per a la seva realització. 

         El Industrial adjudicatari, està obligat a marcar en l’obra i d’una vegada, amb suficient antelació, totes les regates 

segons l’estat de l’obra, si la instal·lació es empotrada, treballs que per ésser més propis del ram de paleta, 

s’efectuaran pel contractista  general, que tindrà cura també de tapar amb morter les esmentades regates un cop 

efectuades les instal·lacions elèctriques. 

         Els treballs corresponents a les obres del ram de paleta per la col·locació de cables, execució de suports per fixació 

de ferraments, pous a terres, instal·lació parallamps, etc., seran efectuades pel Contractista adjudicatari  el 

projectar la seva execució. 

 Per evitar la facturació de despeses complementàries, tant en el referent a materials a emprar com a la mà d’obra 

corresponent. 

         S’evitaran despeses general innecessàries, sempre i quan l’oferta hagi estat objecte d’una correcta previsió amb el 

projecte; es facilitaran els plànols de la instal·lació elèctrica i els corresponents de l’obra civil al Industrial 

adjudicatari, que tindrà cura de replantejar, en els mateixos la instal·lació així com la seva revisió per si s’ajusten a 

les seves necessitats. 

         Els esmentats plànols amb les modificacions i indicacions necessàries, es tornaran degudament esmentats, 

segellats i signats pel Industrial adjudicatari, en el termini màxim de 15 dies a partir de la data de rebuda, per 

l’aprovació definitiva. 

         La instal·lació elèctrica es farà segons el projecte i plànols indicats en el darrer apartat, i si en cas d’omissió u 

error, fos precís efectuar modificacions, les despeses ocasionades per tal motiu, seran a càrrec de l’Industrial 

adjudicatari. 

         L’execució de suports o d’altres materials per la subjecció dels tubs i petits aparells de maniobra (interruptors, 

commutadors, tallacircuits, etc) caixes de derivació, fixació dels armaris de distribució o maniobra i aparells 

d’enllumenat, es preveuran per l’Industrial i a càrrec seu. 

         Els passos en parets de pedra natural o artificial i formigó, seran marcats a l’obra d’una vegada i amb suficient 

antelació, tot i tractant-se de treballs propis del ram de paleta, seran a càrrec del mateix industrial. 

         Totes les regates, passos de parets i demés treballs del ram de paleta no assenyalats, també seran a càrrec de 

l’Industrial adjudicatari, tant la seva obertura a cisell com el seu tancament. 

         L’Industrial adjudicatari subministrarà i col·locarà totes les mènsules, ferros per la fixació de tubs, etc., es a dir, tots 

els ferraments o fusteria metàl·lica necessària per a la realització de la instal·lació elèctrica. 

         Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar per la tensió de servei igual o superior a 380 V., entre fases o 220 

V. entre fase i neutre, seran d’esteatita. 

         Els cargols pel tancament de les caixes de connexió o derivació seran de llautó per tal d’evitar l’oxidació. 

         Les peces de ferro per la fixació dels cables per terres, seran galvanitzades.  

         L’Industrial adjudicatari, presentarà mostres a la Direcció per l’aprovació de tots els materials emprats a la 

instal·lació. 

RECEPCIO DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

         La posta en servei de la instal·lació, representa la recepció provisional d’aquesta, no considerant-se acceptada pel 

fet d’haver-se utilitzat amb antelació. 

         Són a càrrec de la propietat la reposició de tubs fluorescents, llums d’incandescència, o de vapor mercuri, fusibles, 

rebobinat de motors, i tots aquells recanvis i avaries no imputables a l’Industrial adjudicatari, que es derivin del 

funcionament de la  instal·lació, desprès de la recepció provisional de l’obra per la propietat. 

COST TOTAL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

         El cost total de la instal·lació elèctrica és el que fixa la contracta i el Industrial adjudicatari no té dret a cap 

bonificació addicional complementària, considerant que deu haver previst totes les contingències en l’estudi de la 

millor oferta. 

         Els treballs a jornal, no s’accepten en el present contracte i en cas d’acceptar-se per modificació, solament es 

pagaran els autoritzats per la Direcció Facultativa, pels quals es farà un conveni per escrit en aquest sentit amb 

expressa indicació de temps i preus. 

         Tanmateix solament es pagaran els material en cas de que el propietari hagi cursat la corresponent comanda per 

escrit amb anterioritat al seu ús. 

 Modificacions, si per criteri de la Direcció Facultativa, són necessàries modificacions per la bona marxa de la 

instal·lació, el preu de les mateixes serà objecte d’un contracte apart, ja que el criteri que ha regit en la relació de 

les presents prescripcions, és de que tota vegada hagi estat contractada la instal·lació, no han d’abonar-se els 

treballs ni materials addicionals per  cap concepte. 

ACABAMENT DELS TREBALLS. 

         Al mes de recepció provisional, el Industrial lliurarà a la Propietat i a la Direcció, un exemplar dels plànols detallats 

que haurà rebut al inici de les obres amb les modificacions presentades a l’execució en qualitat  de plànol definitiu 

de la instal·lació elèctrica. 
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         Tanmateix entregarà esquemes elèctrics dels aparells, quadres de maniobra, garanties, etc., pel bon funcionament 

de la instal·lació elèctrica. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DE FONTANERIA. 

Art.124.  Els materials i equips a utilitzar, s’ajustaran a les recomanacions que s’enuncien en els punts següents, encara que 

serà possible utilitzar material i equips que no s’ajustin exactament, sempre i quan les diferències no siguin 

bàsiques, i la seva utilització s’aprovi per la Direcció Facultativa de l’obra. 

         Els elements importants de la instal·lació es subministraran amb doble joc de catàlegs i manuals de funcionament, 

portarà placa o marca, amb nom o adreça del fabricant, així com característiques tècniques que defineixen l’aparell. 

         Tots els elements que es fabriquen en sèrie seran iguals entre sí. La instal·lació es muntarà de forma harmònica 

amb la resta d’elements en obra, sota la direcció facultativa dels tècnics de la propietat, els presents documents: 

Memòria, Plec de Condicions, Estat d’Amidaments i plànols, s’utilitzaran per estudiar i pressupostar la instal·lació. 

         Els industrials poden, si ho creuen oportú, presentar ofertes sobre variants de tota mena, amb respecte al sistema 

definit, respectant les dades bàsiques referents a diàmetres, pressions, cabals, etc. 

         La presentació d’ofertes, suposa l’acceptació del projecte tal com s’ha estudiat i especificant, i suposa l’acceptació 

de la responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació, en quan a resultats obtinguts sempre que es tinguin 

valor de les dades de partides iguals o inferiors als assenyalats a la Memòria. 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DELS MATERIALS. TUBS, VALVULERIA I ACCESSORIS. 

 Tota la canonada de distribució d’aigua freda i calenta, en el interior dels serveis serà de coure sense soldadura, 

galvanitzat amb elements accessoris, tes, corbes, colzes, enllaç d’unió i manegots, tots ells disposats per roscar o 

soldar respectivament. 

         Les preses i muntants  s’instal·laran també, amb tub d’acer galvanitzat o coure de primera firma. 

         Les brides de suport dels tubs seran de ferro galvanitzat. 

         La disposició de les brides serà ordenada d’acord amb els plànols. Resistiran sense fugides una pressió 

hidrostàtica de 20 kg./cm2. d’acord amb les vigents normes bàsiques. 

         La valvuleria correspondrà al tipus que s’indueix en cada cas, pisonet, comporta, etc., i el seu pas correspondrà 

sempre al diàmetre nominal del tub en el qual s’allotja. El sistema de subjecció a la tuberia serà per roscat en la de 

ferro i per soldadura amb plata la de coure. 

APARELLS SANITARIS. 

Art.125  El tipus a utilitzar es detallen en l’Estat d’Amidaments; correspon al Instal·lador de fontaneria controlar la correcta 

col·locació dels esmentats aparells, assegurar el correcte funcionament dels mateixos en quan al buidat, degoteig, 

etc., controlar la qualitat d’execució de totes les peces i garantitzar el lliurament dels mateixos en estat perfecte. 

 

VALVULERIA 

Art.126.  Els materials a col·locar s’indiquen als plànols del projecte i a l’Estat d’Amidaments. 

         Tota aixeta es subministrarà amb accessoris que permetin la instal·lació, sigui fixa al mur o a un aparell sanitari. 

         Seran estancs a la pressió de prova 20 kg./cm2. i per la de servei no donarà sorolls ni vibracions. Les destinades a 

aigua calenta, resistiran temperatures fins 85ºC. sense deformacions sensibles, amb guarnició del disc en fibra o 

goma sintètica. 

 

EXCLUSIONS I AJUTS. 

Art.127.  Correspondran al Contractista general de l’obra, tots els treballs següents: 

         - Subjecció de brides i suports. 

 - Pas de tubs per murs i llur recobriment 

         - Trinxeres i excavacions. 

         - Bancades de màquines. 

         - Col·locació de bastides. 

 

PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

Art.128.  Les ofertes es presentaran amb detall de preus unitaris totals amb expressió del import del muntatge. 

         Si hi hagués alguna variació en el nombre d’unitats procedent d’errors en la medició o modificacions posterior, el 

preu unitari establert seria igualment d’aplicació. 

         S’admetran les variants al projecte que l’Instal·lador cregui oportú; a l’oferta basada en aquest Plec de Condicions 

s’acompanyaran totes les variants, totals o parcials que es desitgin en fulls apart, respectant sempre el desglós 

corresponent a cadascuna de les partides en que es divideix el pressupost. 

         En cas que el Industrial, per acceptar la responsabilitat sobre la instal·lació, cregui oportú modificar quelcom dels 

materials o sistemes aquí especificats, podrà assenyalar-ho lliurement a l’oferta. 
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 El pressupost es presentarà ordenat segons partides i posicions consignades en l’Estat d’Amidaments, i en el 

mateix s’especificaran marques i característiques dels elements amb l’objecte que es puguin identificar 

perfectament, així com desglossament de la instal·lació corresponent a cadascuna de les partides de que es 

composa el referit pressupost. 

         Rebuts els pressupostos i adjudicada la instal·lació, l’adjudicació es considerarà provisional, mentre el instal·lador 

no presenti plànols de muntatge dels elements de la instal·lació i faciliti els preus unitaris dels elements que la 

Direcció Tècnica de l’obra cregui oportú sol·licitar. 

         Qualsevol modificació de l’Estat d’Amidaments es realitzarà en coordinació amb la Direcció Tècnica de l’obra, i 

facturarà amb base als preus unitaris establerts. 

         Qualsevol modificació no subjecta al preu unitari anterior, serà objecte d’un nou pressupost, o preu contradictori, i 

serà aprovat per la Propietat i la Direcció Facultativa de l’obra. 

         Es complimentaran a tots els punt, sense exclusions, les normes bàsiques vigents per a les instal·lacions interiors 

de subministra d’aigua (Ordre 9/12/75 BOE 13/1/76). 

 

REALITZACIÓ DELS TREBALLS. 

Art.129.  Les obres es desenvoluparan de conformitat i amb subjecció al "Pla d’Obra", sense poder alterar els terminis 

d’execució llevat d’acord comú, menys en cas de força major, aliè al contractista i al Industrial adjudicatari. 

 

RECEPCIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA. 

Art.130.  Es realitzarà per persones designades per la Propietat, i tindrà per objecte comprovar que la instal·lació s’ajusta a 

les especificacions expressades en el present estudi, fonamentalment es centraran a aconseguir: 

         a) Connexió de tots els subministres existents per la Companyia Subministradora d’aigües. 

         b) Comprovació de tots i cadascun dels diversos circuits d’aigua a la pressió de 20 Kg./cm2. duran una hora sense 

pèrdua o fugida de cap classe (la instal·lació serà provada abans d’emportar-la totalment, de col·locar els sanitaris i 

un cop instal·lades totes les peces). 

         c) Perfecta i ràpida evacuació de les aigües usades en el desguàs de cada peça sanitària. 

         d) Comprovació del perfecte funcionament dels diversos elements instal·lats en l’edifici: vàlvules flotador, bomba 

circuit retorn d’aigua calenta, etc. 

 

GARANTIES. 

Art.131.  La instal·lació es garantitzarà íntegrament, pel termini d’UN ANY a partir de la recepció definitiva, considerant 

incloses en ella tots els aparells que s’instal·lin sense excepció.  

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

EQUIP DE MANEGA. 

Art.132.  Es complimentaran les normes contingudes a la NTE IPF/91. 

         Els equips de mànega constaran com element bàsic d’una debanadera mural abatible, continguin aquesta 20 m. de 

mànega de neoprè de diàmetre 45 mm. 

 La mànega de neoprè serà de goma sintètica de 100% concebuda especialment per qualsevol tipus de riscs. 

         Es resistent a olis i petrolis i la pressió pot ser de 40kg/cm2. No es deteriorarà desprès de l’ús encara que quedi 

humida o amb certa quantitat d’aigua al interior. 

 Es disposarà un manòmetre per la comprovació de la xarxa d’escomesa, llança doble efecte, joc racors homologats 

pel Servei de Bombers i vàlvula angular. 

         Totes les parts metàl·liques van pintades de vermell. 

 

XARXA DE TUBERIA. 

Art.133.  La tuberia serà d’acer homologada i complirà les normes contingudes a la NTE IPF i s’instal·larà d’acord amb ell. 

         El sistema de bombes serà totalment independent del corresponent a la instal·lació de ruixadors, encara que estigui 

situada junt a la mateixa. 

         Tota instal·lació elèctrica complementària, s’efectuarà d’acord amb el R.E.B.T. vigent, així com els quadres elèctrics 

corresponents al funcionament de bombes. 

 

EXTINTORS IPF 38. 

Art.134.  Tots els extintors estaran aprovats per la Delegació Provincial d’Indústria i portaran la corresponent placa de 

característiques. 

 Es col·locaran d’acord amb la NTE IPF - 74 i NORMA BÀSICA 19 R de Protecció contra Incendis, complimentant els 

requisits continguts en les esmentades normes. 
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PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

Art.135.  Les ofertes seran presentades amb detall de preus unitaris de subministrament de materials i preus unitaris de 

muntatge de cada material. 

         S’admetran les variants al projecte que l’Instal·lador cregui oportú. Es per això, que a l’oferta basada en aquest plec 

de condicions s’acompanyaran totes les variants, total o parcials que es desitgin. 

 

RECEPCIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA. 

Art.135.  Es realitzarà per persones designades per la propietat i tindrà per objecte, comprovar que la instal·lació s’ajusta a 

les especificacions expressades en el present estudi i funcionament. 

 

GARANTIES. 

Art.136.  La instal·lació es garantitzarà íntegrament, pel termini d’un any, a partir de la recepció definitiva, considerant inclosa 

en ella, tots els aparells que s’instal·lin sense excepció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès, juny 2021 
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145 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions 
de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat
- Mur de formigó armat

- Biga de formigó armat
- Cèrcol de formigó armat
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 

- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors

- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses

- Cura del formigó

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, 
etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes 
que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas 
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 
reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 
tallar al ras del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 
l'EHE-08: 
- Elements formigó armat:

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
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- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm

- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 

considerat):
- H <= 6 m:  ± 12 mm

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm

- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m

SOSTRES: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

E21R ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball

- Tala de les branques 

- Tall del tronc

- Arrencada de la soca i arrels principals
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- Trossejament i apilada de les branques i arrels

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix 

grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

E221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment

- Excavació per a buidat de soterrani

- Excavació per a rebaix
- Excavació per dames

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

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

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

Excavació per dames: 

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació

- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa

- Càrrega dels materials sobre camió

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball

- Situació de les referències topogràfiques externes

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introducció del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 

navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que 
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no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple 

entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 

trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 

l'excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 

realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 

aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i 

la zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé 
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 

d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl 

i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 

una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 

possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m

- Angle del talús:  ± 2°

EXCAVACIÓ PER DAMES: 

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un 

buidat. Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia 

aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús.

- Amplària superior del talús.

- Amplària de la dama.

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per 
un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús 

d'amplària igual a una dama per N unitats.

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de 
contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
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Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les 
dimensions geomètriques dels elements estructurals

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

E2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 
a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 
ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat 
en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 

69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 

en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 

realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 

que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
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>= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 

E31D ENCOFRAT PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 
que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 

reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els 

panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 

hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
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Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi 

els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar 

els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 
dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 

baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 

formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 

s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 

assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 
tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 
les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-

ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
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¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de 

la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 

nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a 
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 

formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 

d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 
ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 

altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament 

des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 
- Murs 

- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 
S'han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries
- Protecció de la zona tractada

Plec de condicions tècniques

PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES Pàgina 9



CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 
considerat):
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm

- Junts:  ± 16 mm

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm

- Secció transversal (D: dimensió considerada):

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin 
despreniments de la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva 
aplicació. 

E4B ARMADURES PASSIVES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó

- Neteja del forat

- Injecció de l'adhesiu al forat

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 
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a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 
ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat 

en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant 
un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura 

quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 

37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 
69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
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- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 
en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 
realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 
que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 
l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 

l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 
de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge 
determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. 

E4D2 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 

que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
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- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat

- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  

comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els 

panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 

hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 

s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 
fora de toleràncies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi 

els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar 
els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 
resistent i rigidesa suficients

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
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El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 

dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 

baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 

formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 

tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 

les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-
ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió

- Per a revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de 
la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 

nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a 
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que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 

formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 
ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 

altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

E811 ARREBOSSATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 

d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 

- Formació d'arestes

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

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Aplicació del revestiment

- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment

- Acabat de la superfície

- Cura del morter
- Repassos i neteja final 

Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Execució de l'aresta

- Cura del morter 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de 

ser suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat 

acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 

fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor: 

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm

- Acabat reglejat:  ± 3 mm

- Aplomat (parament vertical): 
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- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

E89 PINTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superficies següents: 

- Superfícies de fusta

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents: 

- Estructures
- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)

- Elements de calefacció
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 
amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del 

tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però 
que només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

E9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 

Formació de paviment sobre suports. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment

- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura

En paviments col·locats sobre suports: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports
- Col·locació de les peces del paviment

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del 

suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles: 

- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, 
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 
1 de la norma UNE-EN 12825. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT.

El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la 

quadrícula.
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 6 mm/2 m
- Gruix dels junts:  <= 3 mm 
- Pendent:  ± 0,5%

EFB TUBS DE POLIETILÈ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i 

la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de 
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transport i distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40°C

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

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

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva

- Execució de totes les unions necessàries

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·

locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 

xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 

mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin 

la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per 
a la canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 

transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una 

temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 

s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 

parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦

+---------------------------------------------------------+

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
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Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat 

i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 

d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 

d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, 
canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments 

axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+ 

- Tubs polietilè reticulat o multicapa:

+---------------------------------------+
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦
¦       ¦-------------------------------¦
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦

¦-------¦--------------¦----------------¦

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦

¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦

+---------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 

Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 

primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm

- Polietilè reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm

- Polietilè reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 

punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 

formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 

han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
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F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 
rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm

F21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball

- Tala de les branques 

- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals

- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix 
grau que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 

el cas
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- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 

rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa
- Esplanada 

- Caixa de paviment 

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

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)

- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs

- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 

existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m

- Nivells:  ± 50 mm

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb 

els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
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de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 

per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari

- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m

- Nivells:  ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t
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Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per 
a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 

continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 

etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

F931 BASES DE TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Aportació de material

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin 
aigua sobre la seva superfície. 

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 a l'assaig Pròctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o grava natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
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construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per 
a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-

2.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 
mm), segons UNE 103808: 

- Categoria d'esplanada E3: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

- Categoria d'esplanada E2: 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

- Categoria d'esplanada E1: 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la 
taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

F96 VORADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN' 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat

- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 

d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt 
de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el 
llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm

- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
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- Nivell:  ± 10 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària 
indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en 
cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 

F971 BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície

- Protecció del formigó fresc i cura

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que 
la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de 
la norma EHE-08. 

F974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 

amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter

- Col·locació de les peces

- Col·locació de la beurada

- Neteja de la superfície acabada

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 

transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
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desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm

- Planor:  ± 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·
locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

F9E PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm 
de sorra

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm 

de sorra

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

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter

- Humectació de les peces per col·locar

- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 

d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 

superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 

definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 

elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 

sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la 

base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm
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- Planor:  ± 4 mm/2 m

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m

- Replanteig:  ± 10 mm

F9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, 
amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 
d'una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó

- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial

- Protecció del formigó i cura

En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas

- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial

- Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 

defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 -
0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm
- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa
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Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm

F9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 
a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat 
en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 
garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 

69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

- Posició:

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 

en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 
realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres 

que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 

>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
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- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 
de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·
locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat

- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter

PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de 
dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 

conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
- Aplomat total:  ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa. 

PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. 
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No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha 

de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb 

morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm
- Deformació remanent:  = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm

- Deformació remanent:  = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN

Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm

FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de 

sorra.

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit 

de grava, i reblert lateral amb terres.

- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades 
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interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres

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

Pericó de formigó fet 'in situ': 

- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 

etc.

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera

- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres 

- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ' 

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació dels maons de la solera

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de 
tubs.

- Formació de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU': 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 

prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU' 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 

alternatives.

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 
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adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 

de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha 
de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 

tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

FJS5 REG PER DEGOTEIG
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 

canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells

- Degoters per a integrar en un tub cec

- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 
defecte, la indicada per la DF.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 

agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-

retorn i vàlvula de pas. 

Els emissors seran autonetejables. 

FJSZ ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball

- Replanteig de la partida d'obra

- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al 

tipus d'unió

- Comprovació de la partida d'obra executada

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i 
desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats. 

FR2B ACABAT DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Anivellament i repassada del terreny

- Rasclada

- Compactació

S'han considerat els mitjans següents: 

- Mitjans manuals 

- Motocultor 

- Corró manual

- Minicarregadora 

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

En l'anivellament i repassada del terreny: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny 

En la rasclada: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny 

En la compactació: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües 

superficials. No han de restar bosses còncaves. 

La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la 

DT. 

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial 
compactada. 

ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat 
superficial indicats a la DT. 

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm 

si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 

MITJANS MANUALS: 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm

- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Pendent mínim:  ± 1%

MITJANS MECÀNICS: 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm

- Planor:  ± 10 mm/2 m

- Pendent mínim:  ± 1%
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FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 

- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 
- En safates 

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

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 

manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 
07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 

- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 

- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
- En contenidor 

- Plantes de petit port: 
- En alvèol forestal

- En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació

- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas

- Plantes de petit port: 
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
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- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

FR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 

- Sembra directa 
- Hidrosembra 

- Implantació de gespa en pa d'herba

- Implantació de gespa per rizosembra

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

Sembra directa: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar

- Sembra de les llavors

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant 

corronat, en el seu cas

- Primera sega, en el seu cas

- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar

- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i 

l'estabilitzador a la hidrosembradora

- Projecció de la barreja al terreny

- Protecció de la superfície sembrada

Hidrocobertura: 

- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora

- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba: 

- Comprovació i preparació del llit de sembra

- Estesa dels pans d'herba

- Protecció de la superfície coberta

Implantació de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar

- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada

CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar 
distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 

SEMBRA DIRECTA: 

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 

HIDROSEMBRA: 
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Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, 

fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius. 

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat 

recomanada de 2 a 5 llavors/cm2. 

L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels 

materials projectats. 

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA: 

Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han 

de quedar ben ajustades. 
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi. 

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per 

hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3. 

Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser 

de l'ordre de 20 a 40 m3. 

Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir 

la consistència de gra fi. 

G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 

la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 
rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball

- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm

G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 

mecànics i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 

formigó

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit

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

- Preparació de la zona de treball
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- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 

condicions d'ús. 

G21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball

- Tala de les branques 

- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals

- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix 

grau que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 

dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 

plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior

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

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics

- Execució de l'estesa

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari

- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactòria
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- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, 

amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de 

nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 

0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa

- Resta de sòls :  >= 30 MPa

- Coronament: 
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa

- Resta de sòls :  >= 60 MPa

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm
- Nivells: 

- Zones de vials:  ± 30 mm

- Resta de zones:  ± 50 mm

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor):

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%

- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 

original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
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En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 

siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 

posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 

un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex 

CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 

103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 

problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 

aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es 

realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 

construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de 
permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions 

climàtiques.

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins 

a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària 
de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat 

de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a 

les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 

suport exigides.

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més 
del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la 

resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 

matèria orgànica. 

PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops 

la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior 

a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, 
per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració 
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d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà 

una franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més 
primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i 

ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un 
sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera 
que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més 

baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que:
I15/S85  < 5

50/S50  < 25
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 

l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè: 
- Zona de transició:  < 3 mm
- Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran 

indicats en el  Projecte o pel Director de les obres.

- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)

Toleràncies de la superfície acabada:
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 

anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels 

perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud 
inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats 

i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota 
corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, 

màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada)

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)

GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics
- Vials d'ús privat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal

- Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1°

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 

tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 

GBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics

- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport

- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 

produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1°

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 

GBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva 

posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra

- Col·locat formigonat a terra

- Col·locat soldat.

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

Col·locat clavat: 

- Replanteig

- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 

- Replanteig

- Preparació del forat o encofrat del dau

- Col·locació del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de l'apuntalament provisional 

Col·locat soldat: 

- Replanteig

- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
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replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib 
a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en 
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, 
abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 
kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb 
brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°

COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes 
a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi 
una resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 

superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin 
estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del 
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des 
de la data d'instal·lació. 

K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 

horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
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utilitat i serà transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 

reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de 
runa sobre camió o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb 

paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa

- Càrrega de la runa sobre el camió

Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

- Desmuntatge per parts, i classificació del material

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 

restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
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d'estar separades del terra. 

K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 

la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 

rectes i uniformes. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 

posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó

- Esglaó
- Revestiment d'esglaó

- Recrescut de morter de ciment

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

- Dificultat d'accès de l'element a tractar

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball

- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
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d'estar separades del terra. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm

K222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 

el cas

- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells:  ± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

K225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 

rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu 

reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
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- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Aportació del material

- Reblert i estesa per tongades succesives 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a 

aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista 

d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 

condicions corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser 

superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 

fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació 

d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%

K2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
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seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·
lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 
farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

K2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA D…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·
lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 
farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

K2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 

Plec de condicions tècniques

PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES Pàgina 50



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

 PRESSUPOST 



 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

AMIDAMENTS 



 



1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES
1.1.1 G21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de

la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Total u............: 4,00

1.1.2 F21Q1121360 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària.

Inclou ma d'obra, material i mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a

magatzem municipal.

Total u............: 2,00

1.1.3 F21Q2501360 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra, material i

mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a magatzem municipal.

Total u............: 1,00

1.1.4 F21QQA01 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra, material i

mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a magatzem municipal.

1 1,00 1,00cartell
1 2,00 2,00

Total u............: 3,00

1.1.5 F21QQA01GU u Retirada i recol.locació posterior de bustia de correus existent. Inclou material, ma

d'obra i mitjans auxiliars.

Total u............: 1,00

1.1.6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit, de qualsevol

tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i transporta a magatzem

municipal

1 3,00 3,00psdc

Total u............: 3,00

1.1.7 G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de

gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

1 32,20 0,40 12,88façanes

Total m2............: 12,88

1.1.8 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de

gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camió. Inclou escales i altres elements.

1 176,00 1,00 176,00panot plaça
-1 16,54 -16,54façana

Total m2............: 159,46

1.1.9 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 330,00 330,00tot l'ambit
-1 12,88 -12,88panot
-1 159,46 -159,46panot
1 52,00 0,35 18,20perimetre

Total m2............: 175,86

1.1.10 F2191306 m Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor

1 51,00 51,00actual
1 22,00 22,00

Total m............: 73,00

1.2 MOVIMENT DE TERRES
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1.2.1 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

1 332,00 0,20 66,40ambit
52 0,40 0,20 4,16perimetre

Total m3............: 70,56

1.2.2 F227T00FGU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

1 332,00 332,00ambit
52 0,40 20,80perimetre

Total m2............: 352,80

1.2.3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 52,00 0,40 0,30 6,24vorada

Total m3............: 6,24

1.3 GESTIO DE RESIDUS
1.3.1 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de

12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de

més de 10 i fins a 15 km

1,3 70,56 91,73caixa de paviment
1,3 6,24 8,11rases

Total m3............: 99,84

1.3.2 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3............: 99,84

1.3.3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions

segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Total m3............: 9,00

1.3.4 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de

12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i

fins a 15 km

1,25 172,34 0,20 43,09panot
1,25 175,86 0,20 43,97formigó
1,25 73,00 0,20 0,30 5,48vorada

9 9,00Prpois de l'obra

Total m3............: 101,54

1.3.5 K2RA73G1pc m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3............: 101,54
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2.1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1 52,00 52,00TALL DE PAVIMENT
2 1,00 2,00

Total m............: 54,00

2.2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i

piconatge del material al 98% del PM

1 325,00 0,10 32,50PANOT
2 4,00 0,10 0,80PASSOS
1 52,00 0,40 0,10 2,08PERIMETRE
-2 9,00 0,10 -1,80JARDINERES

Total m3............: 33,58

2.3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat

reglejat

1 325,00 0,15 48,75PANOT
2 4,00 0,15 1,20PASSOS
1 52,00 0,40 0,15 3,12PERIMETRE
-1 14,00 0,15 -2,10PAVIMENT COLOR
-1 22,00 0,15 -3,30
-2 8,60 0,15 -2,58JARDINERES

Total m3............: 45,09

2.4 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1 14,00 14,00PAVIMENT COLOR
1 22,00 22,00

Total m2............: 36,00

2.5 F9E1310GGU m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,

col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

1 325,00 325,00PANOT
2 4,00 8,00PASSOS PSDC
1 52,00 0,40 20,80PERIMETRE PSDC
-1 14,00 -14,00PAVIMENT COLOR
-1 22,00 -22,00
-2 14,00 -28,00JARDINERES
-1 52,00 0,10 -5,20VORADA

Total m2............: 284,60

2.6 F9G223FC m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del

granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge

manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

1 14,00 0,15 2,10FORMIGÓ DE COLOR
1 22,00 0,15 3,30

Total m3............: 5,40

2.7 F965A7D9360 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 o C5

de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió

H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i

de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

1 52,00 52,00PERIMETRE
-1 16,00 0,40 -6,40GUALS
-1 7,00 0,60 -4,20
1 10,60 10,60PSDC

Total m............: 52,00

2.8 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de

formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

1 14,25 14,25PAVIMENT DE COLOR
1 18,00 18,00

Total m............: 32,25
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2.9 F981U12GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó de

60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)

segons projecte, col·locades sobre formigó de 20cm de grux inclòs en el preu,

col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment porland.

Llargaria total 280 cm

1 1,00GUALS

Total u............: 1,00

2.10 F981U121GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó de

60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)

segons projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix inclòs en el preu,

col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment porland.

llargaria total 360 cm

1 1,00passos

Total u............: 1,00

2.11 F981U1202 u Gual de 60 cm d'amplada, recta, format per peces especials laterals de formigó de

58X40X28 ( 2 PECES)  i paviment amb peces de 58X40X10 ( 6 PECES) segons

projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix inclòs en el preu,

col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment

porland.Llargaria total de 320 cm

Total u............: 1,00

2.12 FDDZ3174IO2 u Partida d'alçada a justificar pels treballs de reparació  durant l'execució de les

obres no inclosos en altres partides del pressupost

1 1,00psdc

Total u............: 1,00
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3.1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 32,00 0,45 14,40FAÇANES

Total m2............: 14,40

3.2 E81125L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons

UNE-EN 998-1, remolinat

1 32,00 0,45 14,40FAÇANES

Total m2............: 14,40

3.3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat

llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

1 32,00 0,45 14,40FAÇANES

Total m2............: 14,40

3.4 E894ACK0GU m2 Pintat de columna d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga

i dues d'acabat. Inclou la reparació i ptreparació de base

3 1,00 0,50 1,50COLUMNES

Total m2............: 1,50
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4.1 AIGUA
4.1.1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a

la vora

1 15,00 0,50 0,50 3,75TRAM 1
1 8,00 0,50 0,50 2,00TRAM 2
3 0,50 0,50 0,75arquetes

Total m3............: 6,50

4.1.2 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de

12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de

més de 10 i fins a 15 km

1,3 15,00 0,50 0,50 4,88TRAM 1
1,3 8,00 0,50 0,50 2,60TRAM 2
1,3 3,00 0,50 0,50 0,98arquetes

Total m3............: 8,46

4.1.3 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3............: 7,19

4.1.4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de

gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

15,00 0,50 0,25 1,88TRAM 1
8,00 0,50 0,25 1,00TRAM 2

Total m3............: 2,88

4.1.5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la

pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95% PM

15,00 0,50 0,25 1,88TRAM 1
8,00 0,50 0,25 1,00TRAM 2

Total m3............: 2,88

4.1.6 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda

magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de

sorra, segons normativa de la Companyia.

1 15,00 15,00TRAM 1
1 8,00 8,00TRAM 2

Total m............: 23,00

4.1.7 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de

dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

1 15,00 15,00TRAM 1
1 8,00 8,00TRAM 2
1 2,00 2,00psdc

Total m............: 25,00

4.1.8 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters

autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i

el tancament de la rasa inclosos

2 25,00 50,00JARDINERA

Total m............: 50,00

4.1.9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm

de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u............: 3,00
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4.1.10 FDDZ3154 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

Total u............: 3,00

4.1.11 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al

programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat

superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,

programat i comprovat

Total u............: 1,00

4.1.12 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb

solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal,

connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Total u............: 1,00

4.1.13 EN315A37 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable

1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada

superficialment

1 1,00Arqueta reg

Total u............: 1,00

4.1.14 FDDZ3174I360 u Treballs de connexió a la xarxa exitent

Total u............: 1,00

4.2 VARIS INSTAL·LACIONS
4.2.1 41631A71IO u Cala d'inspecció de serveis, amb mitjans manuals o mecànics, fins a 2m de

profunditat amb enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i

mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a abocador

autoritzat i canon de deposició. Inclou reposició dels elements enderrocats si

s'escau

Total u............: 3,00

4.2.2 FDDZ3174_pc u Desplaçar a la cota d'acabat de paviment el bastiment i tapa per del registre

d'instal.lacions existents (hidrants, aigua, electricitat i altres) , col·locat amb

morter, previ a l'acabat de paviment

Total u............: 7,00

4.2.3 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm

de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u............: 3,00

4.2.4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25

kg de pes, col·locat amb morter

Total u............: 2,00
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5.1 13512C41GU m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot, armat amb 40

kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia

d'2 m2/ m3. Inclou a tot el perímetre vist.

2 3,00 0,50 3,00jardineres

Total m3............: 3,00

5.2 G44Z5A25GU kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,

rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,

col·locat a l'obra amb soldadura

2 23,70 2,90 3,00 412,38PLNAXA ENTORN 6MM DE 50 CM
2 23,70 0,10 3,00 14,22
2 9,42 0,20 6,00 22,61PLATINES DE 20X20X6
2 9,42 0,50 6,00 56,52
2 4,70 0,40 4,00 15,04ANCLATGES FORMIGÓ
2 75,00 150,00PSDC

Total kg............: 670,77

5.3 FQ13S240PC5GU u Seient de fusta de 570x60 cm , amb un respatller de 160cm amb arrapenja braços

col.locat sobre banc de formigó segons projecte, format per llistons de fusta

tecnològica i ecològica procedent del reciclatge de rsidus plàstics urbans (RSU)i

fusta de 11x3,5 cm i llargaria segons, estructura metàl.lica de suport amb platines

de 50x8mm i cargols de fixació d'acer per aclar a formigó i entre fusta i acer

Total u............: 2,00

5.4 E7C20401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la

compressió, de 40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares

de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

2 2,85 0,50 5,00 14,25jardineres

Total m2............: 14,25

5.5 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització

tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

2 2,85 0,70 5,00 19,95jardineres
2,00 2,00

Total m2............: 21,95

5.6 FQ210100PCP u Paperera de peu amb cubeta i estructura d'acer zincat model circular o equivalent,

circular de 60 l., estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base

d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment. Cubeta de planxa perforada

abatible i sistema de bloqueig antibolcada

Total u............: 1,00

5.7 GBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,

acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Total u............: 1,00

5.8 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra

formigonat

Total m............: 4,00
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6.1 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació i anivellament

2 11,25 0,40 9,00jardineres

Total m3............: 9,00

6.2 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de

perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de

plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,

reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra

rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

2,00 2,00Arbres

Total u............: 2,00

6.3 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25

a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm

segons fórmules NTJ

Total u............: 2,00

6.4 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema de subjecció

format per quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5

m de llargària, clavades un mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i

lligades a un bastiment de fusta col·locat a la part superior del pa de terra

Total u............: 2,00
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7.1 SS_OL U Partida corresponent a l'aplicació en obra de l'Estudi bàsic de Seguretat i

Salut.(Inclou senyalització fora de l'àmbit de l'obra i les mesures necessaries per

permetre l'accés als habitatges). També inclou la senyalització a la N-340 segons

requeriment del gestor de la via.

Total U............: 1,00
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 



1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1.1.1 G21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la

soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i

transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

A012P000 1,600 h Oficial 1a jardiner 24,00 38,40
A013P000 0,800 h Ajudant jardiner 22,00 17,60
B2RA9SB0 0,150 t Deposició controlada planta compost.,resid… 45,00 6,75
B2RA9TD0 0,430 t Deposició controlada planta compost.,resid… 75,00 32,25
C1503000 1,100 h Camió grua 45,42 49,96
C150MC30 0,800 h Llog.cistella braç art. 16m,s/operari 13,82 11,06
CR11B700 1,050 h Tractor 100CV,braç desbros. 46,41 48,73
CRE23000 1,600 h Motoserra 3,14 5,02
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 56,00 0,84

Preu total per u  .................................................. 210,61

1.1.2 F21Q1121360 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de

llargària. Inclou ma d'obra, material i mitjans auxiliars per l'execució de la

partida i trasport a magatzem municipal.

A0150000 0,800 h Manobre especialista 21,00 16,80
C1101200 0,800 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 12,52
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,80 0,25

Preu total per u  .................................................. 38,65

1.1.3 F21Q2501360 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra,

material i mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a magatzem

municipal.

A0150000 0,600 h Manobre especialista 21,00 12,60
C1101200 0,400 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 6,26
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,60 0,19

Preu total per u  .................................................. 19,05

1.1.4 F21QQA01 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra,

material i mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a magatzem

municipal.

A0150000 1,000 h Manobre especialista 21,00 21,00
C1503000 0,250 h Camió grua 45,42 11,36
C1101200 0,500 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 7,83
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,00 0,32

Preu total per u  .................................................. 40,51

1.1.5 F21QQA01GU u Retirada i recol.locació posterior de bustia de correus existent. Inclou

material, ma d'obra i mitjans auxiliars.

A0150000 3,000 h Manobre especialista 21,00 63,00
PM1GU 1,000 u Petit material 35,00 35,00
C1503000 0,600 h Camió grua 45,42 27,25
C1101200 3,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 46,95
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 63,00 0,95

Preu total per u  .................................................. 173,15

Annex de justificació de preus
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1.1.6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit, de qualsevol

tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i transporta a magatzem

municipal

A0121000 0,350 h Oficial 1a 24,00 8,40
A0150000 0,500 h Manobre especialista 21,00 10,50
C1105A00 0,067 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 4,32
C1313330 0,057 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 2,90
C1503500 0,067 h Camió grua 5t 47,81 3,20
C200S000 0,350 h Equip tall oxiacetilènic 6,61 2,31
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,90 0,28

Preu total per u  .................................................. 31,91

1.1.7 G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm

de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 0,466 h Manobre especialista 21,00 9,79
C1101200 0,233 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 3,65
C1313330 0,058 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 2,95
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,79 0,15

Preu total per m2  .................................................. 16,54

1.1.8 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm

de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió. Inclou escales i altres elements.

C1105A00 0,070 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 4,51
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,22

Preu total per m2  .................................................. 5,73

1.1.9 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,060 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 3,87
C1313330 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,48

Preu total per m2  .................................................. 5,35

1.1.10 F2191306 m Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó, amb martell

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

C1105A00 0,030 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 1,93
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,22

Preu total per m  .................................................. 3,15

1.2 MOVIMENT DE TERRES

1.2.1 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

C1312340 0,045 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 84,74 3,81

Preu total per m3  .................................................. 3,81

1.2.2 F227T00FGU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 58,56 0,59
C13350C0 0,010 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 67,39 0,67

Preu total per m2  .................................................. 1,26

Annex de justificació de preus
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1.2.3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,080 h Manobre 19,50 1,56
C1313330 0,151 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 7,69
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,56 0,02

Preu total per m3  .................................................. 9,27

1.3 GESTIO DE RESIDUS

1.3.1 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h Camió transp.12 t 38,39 5,76

Preu total per m3  .................................................. 5,76

1.3.2 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,resid… 3,15 3,15

Preu total per m3  .................................................. 3,15

1.3.3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions

segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0140000 0,400 h Manobre 19,50 7,80
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Preu total per m3  .................................................. 7,92

1.3.4 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut

de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,179 h Camió transp.12 t 38,39 6,87

Preu total per m3  .................................................. 6,87

1.3.5 K2RA73G1pc m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1pc 1,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,càno… 16,00 16,00

Preu total per m3  .................................................. 16,00
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2 PAVIMENTS

2.1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,240 h Manobre especialista 21,00 5,04
C170H000 0,240 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,77 2,10
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,04 0,08

Preu total per m  .................................................. 7,22

2.2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb

estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,050 h Manobre 19,50 0,98
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,67 0,08
B037R000 1,150 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 8,75 10,06
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 58,56 2,05
C13350C0 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 67,39 2,70
C1502E00 0,025 h Camió cisterna 8m3 42,49 1,06
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,98 0,01

Preu total per m3  .................................................. 16,94

2.3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb

acabat reglejat

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 3,60
A0140000 0,450 h Manobre 19,50 8,78
B064300C 1,050 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 59,55 62,53
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,41 0,66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,38 0,19

Preu total per m3  .................................................. 75,76

2.4 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN

10080

A0124000 0,022 h Oficial 1a ferrallista 24,00 0,53
A0134000 0,022 h Ajudant ferrallista 22,00 0,48
B0A14200 0,018 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,17 0,02
B0B34254 1,200 m2 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x… 1,77 2,12
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,01 0,02

Preu total per m2  .................................................. 3,17

2.5 F9E1310GGU m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,

col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

pòrtland

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 8,40
A0140000 0,300 h Manobre 19,50 5,85
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,… 103,30 0,31
B9E13100 1,020 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 7,18 7,32
D070A4D1 0,032 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II… 159,12 5,09
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,25 0,21

Preu total per m2  .................................................. 27,18
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2.6 F9G223FC m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima

del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i

vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

A012N000 0,235 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 5,64
A0140000 0,505 h Manobre 19,50 9,85
A0150000 0,160 h Manobre especialista 21,00 3,36
B064C26B 1,050 m3 Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment 76,89 80,73
B9GZ1200 0,020 t Pols quars color 1.507,65 30,15
C1505120 0,160 h Dúmper 1,5t,hidràulic 24,56 3,93
C2003000 0,075 h Remolinador mecànic 4,79 0,36
C2005000 0,133 h Regle vibratori 4,41 0,59
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,85 0,28

Preu total per m3  .................................................. 134,89

2.7 F965A7D9360 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2

o C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent

a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència

mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

A012N000 0,230 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 5,52
A0140000 0,470 h Manobre 19,50 9,17
B06NN14C 0,073 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 4,17
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,27 0,06
B965A7D0ol2 1,050 m Vorada recta, DC, C5 (25x15cm), B, H, T(R… 5,00 5,25
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,69 0,22

Preu total per m  .................................................. 24,39

2.8 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de

formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

A0121000 0,150 h Oficial 1a 24,00 3,60
A0140000 0,150 h Manobre 19,50 2,93
B06NN14C 0,010 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 0,57
B96AUC20 1,050 m Vorada xapa acer 'corten',8x200mm 28,98 30,43
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,53 0,10

Preu total per m  .................................................. 37,63

2.9 F981U12GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó de

60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)

segons projecte, col·locades sobre formigó de 20cm de grux inclòs en el

preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment

porland. Llargaria total 280 cm

A0121000 9,000 h Oficial 1a 24,00 216,00
A0150000 9,000 h Manobre especialista 21,00 189,00
B03_1 10,000 u Peça 60X40X10 20,00 200,00
B02_1 2,000 u Peça 57x40x25 82,00 164,00
B01_1 2,000 u Peça 60x40x25 82,00 164,00
B06NN14C 0,900 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 51,42
D0701821 0,350 M3 Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra… 72,43 25,35
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 405,00 6,08

Preu total per u  .................................................. 1.015,85
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2.10 F981U121GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó de

60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)

segons projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix inclòs en el

preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment

porland. llargaria total 360 cm

A0121000 13,000 h Oficial 1a 24,00 312,00
A0150000 13,000 h Manobre especialista 21,00 273,00
B03_1 14,000 u Peça 60X40X10 20,00 280,00
B02_1 2,000 u Peça 57x40x25 82,00 164,00
B01_1 2,000 u Peça 60x40x25 82,00 164,00
B06NN14C 1,500 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 85,70
D0701821 0,350 M3 Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra… 72,43 25,35
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 585,00 8,78

Preu total per u  .................................................. 1.312,83

2.11 F981U1202 u Gual de 60 cm d'amplada, recta, format per peces especials laterals de

formigó de 58X40X28 ( 2 PECES)  i paviment amb peces de 58X40X10 ( 6

PECES) segons projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix inclòs

en el preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment

porland.Llargaria total de 320 cm

A0121000 6,000 h Oficial 1a 24,00 144,00
A0150000 6,000 h Manobre especialista 21,00 126,00
B03_1GU 6,000 u Peça especial prefabricada de formigó de 5… 20,00 120,00
B01_11GU 2,000 u Peça especial prefabricada de formigó de 5… 87,50 175,00
B06NN14C 0,800 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 57,13 45,70
D0701821 0,350 M3 Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra… 72,43 25,35
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 270,00 4,05

Preu total per u  .................................................. 640,10

2.12 FDDZ3174IO2 u Partida d'alçada a justificar pels treballs de reparació  durant l'execució de

les obres no inclosos en altres partides del pressupost

A0140000 14,000 h Manobre 19,50 273,00
PM1 1,000 u Petit material 35,00 35,00
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 273,00 4,10

Preu total per u  .................................................. 312,10
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3  REVESTIMENTS

3.1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,400 h Manobre 19,50 7,80
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Preu total per m2  .................................................. 7,92

3.2 E81125L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,

com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació

CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 24,00 12,00
A0140000 0,150 h Manobre 19,50 2,93
B0111000 0,007 m3 Aigua 1,67 0,01
B8112GA0 0,023 t Morter calç GP,CSIV-W0,sacs 50,32 1,16
C1704200 0,280 h Mesc.cont. sacs 1,42 0,40
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,93 0,37

Preu total per m2  .................................................. 16,87

3.3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb

acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 24,00 2,40
A013D000 0,070 h Ajudant pintor 22,00 1,54
B89ZPE00 0,551 kg Pintura plàstica,p/ext. 5,05 2,78
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,94 0,06

Preu total per m2  .................................................. 6,78

3.4 E894ACK0GU m2 Pintat de columna d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació

ignífuga i dues d'acabat. Inclou la reparació i ptreparació de base

A012D000 0,500 h Oficial 1a pintor 24,00 12,00
A013D000 0,500 h Ajudant pintor 22,00 11,00
B89ZH000 0,255 kg Esmalt ignífug 8,19 2,09
B8ZA5000 0,204 kg Imprimació igníf. 5,68 1,16
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,00 0,35

Preu total per m2  .................................................. 26,60
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4 INSTAL·LACIONS

4.1 AIGUA

4.1.1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres

deixades a la vora

A0140000 0,201 h Manobre 19,50 3,92
C1313330 0,193 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 9,82
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,92 0,06

Preu total per m3  .................................................. 13,80

4.1.2 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 0,150 h Camió transp.12 t 38,39 5,76

Preu total per m3  .................................................. 5,76

4.1.3 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,resid… 3,15 3,15

Preu total per m3  .................................................. 3,15

4.1.4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en

tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 21,00 4,20
B0310500 1,800 t Sorra 0-3,5 mm 17,00 30,60
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 3,05
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,67 1,13
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,20 0,06

Preu total per m3  .................................................. 39,04

4.1.5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable

de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó

vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,550 h Manobre especialista 21,00 11,55
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 6,16
C133A0K0 0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 5,67 3,12
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,55 0,17

Preu total per m3  .................................................. 21,00

4.1.6 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda

magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre

llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Sense descomposició 0,21

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 0,21

Annex de justificació de preus
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4.1.7 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,

amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons

de la rasa

A012M000 0,140 h Oficial 1a muntador 24,00 3,36
A013M000 0,140 h Ajudant muntador 22,00 3,08
%NAAA 2,000 % Despeses auxiliars 6,44 0,13
BFB15600 1,020 m Tub PE 100,DN=25mm,PN=16bar,sèrie SD… 0,41 0,42
BFWB1505 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=25mm, plàst.,p/… 2,82 0,85
BFYB1505 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=25mm,con… 0,02 0,02

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 7,86

4.1.8 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters

autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb

l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

A012M000 0,034 h Oficial 1a muntador 24,00 0,82
A013M000 0,034 h Ajudant muntador 22,00 0,75
BFYB2305 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=16… 0,02 0,02
BJS51630 1,050 m Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm 1,13 1,19
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,57 0,04

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 2,82

4.1.9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15

cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 12,00
A0140000 1,000 h Manobre 19,50 19,50
B064500B 0,057 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 58,04 3,31
BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45… 15,05 15,05
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,50 0,47

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 59,41

4.1.10 FDDZ3154 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

A012N000 0,410 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 9,84
A0140000 0,410 h Manobre 19,50 8,00
B0710250 0,036 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,27 1,09
BDDZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D70c… 71,09 71,09
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,84 0,27

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 90,29

4.1.11 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per

teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,

muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements

gobernats, programat i comprovat

A012M000 0,800 h Oficial 1a muntador 24,00 19,20
BJSA1021 1,000 u Prog.reg 9 V,programació teclat programad… 120,00 120,00
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,20 0,48

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 139,68

4.1.12 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic,

amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador

de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A012M000 0,750 h Oficial 1a muntador 24,00 18,00
BJSB2210 1,000 u Electovàlvula reg,d=1",24V,pres.max:10bar… 30,00 30,00
BJSWE100 1,000 u Acc.electrovàlvula 1" 3,49 3,49
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,00 0,27

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 51,76

Annex de justificació de preus
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4.1.13 EN315A37 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer

inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu

alt, muntada superficialment

A013M000 0,170 h Ajudant muntador 22,00 3,74
A012M000 0,170 h Oficial 1a muntador 24,00 4,08
%NAAA 2,000 % Despeses auxiliars 7,82 0,16
BN315A30 1,000 u Vàlvula bola manual+rosca,3peces,pas tot.,… 16,34 16,34

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 24,32

4.1.14 FDDZ3174I360 u Treballs de connexió a la xarxa exitent

A0140000 1,540 h Manobre 19,50 30,03
A013H000 1,540 h Ajudant electricista 22,00 33,88
PM1 1,000 u Petit material 35,00 35,00
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 63,91 0,96

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 99,87

4.2 VARIS INSTAL·LACIONS

4.2.1 41631A71IO u Cala d'inspecció de serveis, amb mitjans manuals o mecànics, fins a 2m de

profunditat amb enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans

manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a

abocador autoritzat i canon de deposició. Inclou reposició dels elements

enderrocats si s'escau

K2192311 0,150 m3 Enderroc solera form.massa,compres.,càrre… 54,29 8,14
K222121C 0,750 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <2… 39,59 29,69
K225277A 0,750 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<… 24,73 18,55

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 56,38

4.2.2 FDDZ3174_pc u Desplaçar a la cota d'acabat de paviment el bastiment i tapa per del registre

d'instal.lacions existents (hidrants, aigua, electricitat i altres) , col·locat amb

morter, previ a l'acabat de paviment

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 12,00
A0140000 0,500 h Manobre 19,50 9,75
C2001000 0,500 h Martell trenc.man. 3,26 1,63
PM1 1,000 u Petit material 35,00 35,00
B0710250 0,200 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,27 6,05
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,75 0,33

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 64,76

4.2.3 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15

cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 12,00
A0140000 1,000 h Manobre 19,50 19,50
B064500B 0,057 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 58,04 3,31
BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45… 15,05 15,05
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,50 0,47

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 59,41

4.2.4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de

25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 8,40
A0140000 0,350 h Manobre 19,50 6,83
B0710150 0,004 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 33,08 0,13
BDKZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 42… 16,45 16,45
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,23 0,23

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 32,04
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5 EQUIPAMENT

5.1 13512C41GU m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot, armat amb 40

kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una

quantia d'2 m2/ m3. Inclou a tot el perímetre vist.

E45217B3 1,000 m3 Formigó p/mur, HA-25/P/10/I,cubilot 97,48 97,48
E31B3000 40,000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,20 48,00
E31DD100 2,000 m2 Encofrat tauler de fusta 24,08 48,16

Preu total arrodonit per m3  ........................................… 193,64

5.2 G44Z5A25GU kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament

i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,038 h Oficial 1a soldador 24,00 0,91
A0135000 0,038 h Ajudant soldador 22,00 0,84
B44ZS04KGU 1,000 kg Acer corten S355J0WP,peça simp.,perf.lam… 2,40 2,40
C200P000 0,040 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 0,12
CZ112000 0,040 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,54 0,34
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,75 0,03

Preu total arrodonit per kg  .........................................… 4,64

5.3 FQ13S240PC5GU u Seient de fusta de 570x60 cm , amb un respatller de 160cm amb arrapenja

braços col.locat sobre banc de formigó segons projecte, format per llistons

de fusta tecnològica i ecològica procedent del reciclatge de rsidus plàstics

urbans (RSU)i fusta de 11x3,5 cm i llargaria segons, estructura metàl.lica de

suport amb platines de 50x8mm i cargols de fixació d'acer per aclar a

formigó i entre fusta i acer

A0121000 5,200 h Oficial 1a 24,00 124,80
A0140000 5,200 h Manobre 19,50 101,40
BQ13S240GU 3,000 u Seient per col.locar sobre banc de formigó ,… 240,00 720,00
BQ13S240P… 1,000 u respatller per col.locar sobre banc de formig… 300,00 300,00
C1503300 0,530 h Camió grua 3t 43,03 22,81
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 226,20 5,66

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 1.274,67

5.4 E7C20401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la

compressió, de 40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb

cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

A0122000 0,060 h Oficial 1a paleta 24,00 1,44
A0140000 0,030 h Manobre 19,50 0,59
B7C2F400 1,050 m2 Planxa EPS,g=40mm,tens.compres.=100kP… 7,12 7,48
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,03 0,03

Preu total arrodonit per m2  ........................................… 9,54

5.5 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a

impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues

capes

A0127000 0,150 h Oficial 1a col·locador 23,00 3,45
A0140000 0,150 h Manobre 19,50 2,93
B7Z22000 2,200 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,16 2,55
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,38 0,10

Preu total arrodonit per m2  ........................................… 9,03
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5.6 FQ210100PCP u Paperera de peu amb cubeta i estructura d'acer zincat model circular o

equivalent, circular de 60 l., estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm,

amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment. Cubeta de

planxa perforada abatible i sistema de bloqueig antibolcada

A0122000 0,300 h Oficial 1a paleta 24,00 7,20
A0140000 0,300 h Manobre 19,50 5,85
BQ210001CP 1,000 u Paperera de peu amb cubeta i estructura d'… 105,00 105,00
B0714000 2,000 kg Morter sintètic epox res.epoxi 4,09 8,18
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,05 0,20

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 126,43

5.7 GBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,

acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,00 2,40
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 22,00 2,20
BBM1AHAB 1,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditz… 56,04 56,04
C1503000 0,025 h Camió grua 45,42 1,14
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,60 0,07

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 61,85

5.8 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra

formigonat

A0122000 0,050 h Oficial 1a paleta 24,00 1,20
A0140000 0,100 h Manobre 19,50 1,95
BBMZ1B20 1,000 m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.v… 8,50 8,50
D060M022 0,029 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill… 71,69 2,08
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,15 0,05

Preu total arrodonit per m  ..........................................… 13,78
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6 ENJARDINAMENT

6.1 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació i anivellament

B03D5000 1,000 m3 Terra adeq. 5,53 5,53

Preu total arrodonit per m3  ........................................… 5,53

6.2 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de

perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de

clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent

inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de

l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de

les terres sobrants a camió

A012P000 0,132 h Oficial 1a jardiner 24,00 3,17
A012P200 0,264 h Oficial 2a jardiner 23,00 6,07
A013P000 0,260 h Ajudant jardiner 22,00 5,72
B0111000 0,160 m3 Aigua 1,67 0,27
B0315600 0,252 t Sorra rentada 0,1-0,5 mm 39,18 9,87
BR341110 0,072 m3 Compost classe I,origen vegetal,granel 40,72 2,93
C1313330 0,290 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 14,76
C1501700 0,240 h Camió transp.7 t 32,21 7,73
C1502E00 0,150 h Camió cisterna 8m3 42,49 6,37
C1503300 0,100 h Camió grua 3t 43,03 4,30
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,96 0,22

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 61,41

6.3 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre

de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat

mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR41252D 1,000 u Acer freemanii Jeffersred perím=25-30cm, … 256,37 256,37

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 256,37

6.4 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema de

subjecció format per quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm

de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim de 30 cm en el fons del

clot de plantació i lligades a un bastiment de fusta col·locat a la part superior

del pa de terra

A012P000 0,667 h Oficial 1a jardiner 24,00 16,01
A013P000 0,667 h Ajudant jardiner 22,00 14,67
BRZ21610 8,000 u Estaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 2,81 22,48
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 30,68 0,46

Preu total arrodonit per u  ...........................................… 53,62
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7 SEGURETAT I SALUT

7.1 SS_OL U Partida corresponent a l'aplicació en obra de l'Estudi bàsic de Seguretat i

Salut.(Inclou senyalització fora de l'àmbit de l'obra i les mesures necessaries

per permetre l'accés als habitatges). També inclou la senyalització a la N-340

segons requeriment del gestor de la via.

Sense descomposició 390,43

Preu total arrodonit per U  ...........................................… 390,43
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

QUADRES 



 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

QUADRE DE MÀ D’OBRA 



1 A0121000 24,00 44,288 h 1.062,91Oficial 1a
2 A0122000 24,00 9,311 h 223,46Oficial 1a paleta
3 A0123000 24,00 2,400 h 57,60Oficial 1a encofrador
4 A0124000 24,00 2,112 h 50,69Oficial 1a ferrallista
5 A0125000 24,00 25,489 h 611,74Oficial 1a soldador
6 A012P000 24,00 7,998 h 191,95Oficial 1a jardiner
7 A012D000 24,00 2,190 h 52,56Oficial 1a pintor
8 A012M000 24,00 7,020 h 168,48Oficial 1a muntador
9 A012N000 24,00 128,033 h 3.072,79Oficial 1a d'obra pública
10 A0127000 23,00 3,293 h 75,74Oficial 1a col·locador
11 A012P200 23,00 0,528 h 12,14Oficial 2a jardiner
12 A0133000 22,00 3,000 h 66,00Ajudant encofrador
13 A0134000 22,00 2,352 h 51,74Ajudant ferrallista
14 A0135000 22,00 25,489 h 560,76Ajudant soldador
15 A013D000 22,00 1,758 h 38,68Ajudant pintor
16 A013H000 22,00 1,540 h 33,88Ajudant electricista
17 A013M000 22,00 5,470 h 120,34Ajudant muntador
18 A013P000 22,00 5,054 h 111,19Ajudant jardiner
19 A0150000 21,00 71,685 h 1.505,39Manobre especialista
20 A0140000 19,50 203,279 h 3.963,94Manobre

Total mà d'obra: 12.031,98

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

QUADRE DE MAQUINÀRIA 



1 C1312340 84,74 3,175 h 269,05Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

2 C13350C0 67,39 4,871 h 328,26Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t

3 C1105A00 64,48 24,105 h 1.554,29Retroexcavadora amb martell trencador
4 C1331100 58,56 4,703 h 275,41Motoanivelladora petita
5 C1313330 50,90 14,971 h 762,02Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8

a 10 t
6 C1503500 47,81 0,201 h 9,61Camió grua de 5 t
7 CR11B700 46,41 4,200 h 194,92Tractor de 73,5 kW (100 CV) de

potència, amb braç desbrossador
8 C1503000 45,42 7,375 h 334,97Camió grua
9 C1316100 45,00 0,036 h 1,62Minicarregadora sobre pneumàtics de 2

a 5,9 t
10 C1503300 43,03 1,260 h 54,22Camió grua de 3 t
11 C1502E00 42,49 1,140 h 48,44Camió cisterna de 8 m3
12 C1501800 38,39 34,421 h 1.321,42Camió per a transport de 12 t
13 C1501700 32,21 0,480 h 15,46Camió per a transport de 7 t
14 C1505120 24,56 0,864 h 21,22Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb

mecanisme hidràulic
15 C1101200 15,65 10,401 h 162,78Compressor amb dos martells pneumàtics
16 C150MC30 13,82 3,200 h 44,22Lloguer de plataforma autopropulsada

amb cistella sobre braç articulat per
a una alçària de treball de 16 m ,
sense operari

17 C170H000 8,77 12,960 h 113,66Màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment

18 CZ112000 8,54 26,831 h 229,14Grup electrògen de 20 a 30 kVA
19 C200S000 6,61 1,050 h 6,94Equip i elements auxiliars per a tall

oxiacetilènic
20 C133A0J0 5,76 1,350 h 7,78Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
21 C133A0K0 5,67 2,160 h 12,25Safata vibrant amb placa de 60 cm
22 C2003000 4,79 0,405 h 1,94Remolinador mecànic
23 C2005000 4,41 7,482 h 33,00Regle vibratori
24 C2001000 3,26 3,500 h 11,41Martell trencador manual
25 CRE23000 3,14 6,400 h 20,10Motoserra
26 C200P000 3,12 26,831 h 83,71Equip i elements auxiliars per a

soldadura elèctrica
27 C1705700 2,77 0,052 h 0,14Formigonera de 250 l
28 C1705600 1,77 7,338 h 12,99Formigonera de 165 l
29 C1704200 1,42 4,032 h 5,73Mesclador continu per a morter

preparat en sacs

Total maquinària: 5.936,70
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1 B9GZ1200 1.507,65 0,108 t 162,83Pols de quars color
2 BQ13S240PC5 300,00 2,000 u 600,00Seient de fusta i respatller per

col.locar sobre banc de formigó ,
format per llistons de fusta de
Bolondo de 180x11x3,5 cm, estructura
metàl.lica de suport i cargols de
fixació d'acer 304, de la casa
Magourban o equivalent

3 BR41252D 256,37 2,000 u 512,74Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN
BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

4 BQ13S240GU 240,00 6,000 u 1.440,00Seient de fusta i respatller per
col.locar sobre banc de formigó ,
format per llistons de fusta
reciclada de plàstics de 180x11x3,5
cm, estructura metàl.lica de suport i
cargols de fixació d'acer 304, de la
casa Magourban o equivalent

5 B0D31000 227,13 0,006 m3 1,36Llata de fusta de pi
6 BJSA1021 120,00 1,000 u 120,00Programador de reg amb alimentació a

9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions

7 BQ210001CP 105,00 1,000 u 105,00Paperera de peu amb cubeta i
estructura d'acer zincat model
Barcelona de Novatilu o equivalent,
circular de diàmetre 380 mm,
estructura de suport amb tub de
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge
de platina i fixació mecànica al
paviment. Cubeta de planxa perforada
abatible i sistema de bloqueig
antibolcada

8 B0512401 103,30 2,692 t 278,08Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

9 B01_11GU 87,50 2,000 u 175,00Peça especial prefabricada de formigó
de 40x40x25

10 B01_1 82,00 4,000 u 328,00Peça especial prefabricada de formigó
de 60x40x25

11 B02_1 82,00 4,000 u 328,00Peça especial prefabricada de formigó
de 57x40x25

12 B064C26B 76,89 5,670 m3 435,97Formigó HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe
d'exposició I+E

13 B2RA9TD0 75,00 1,720 t 129,00Deposició controlada a planta de
compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14 BDDZ3150 71,09 3,000 u 213,27Bastiment i tapa per a pou de
registre de fosa grisa de D=70 cm i
145 kg de pes

15 B065710C 67,74 3,150 m3 213,38Formigó HA-25/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició
I

16 B0514301 60,59 0,399 T 24,18Ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5, en sacs

17 B064300C 59,55 47,345 m3 2.819,39Formigó 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

18 B064500B 58,04 0,342 m3 19,85Formigó HM-20/B/40/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

19 B06NN14C 57,13 7,319 m3 418,13Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/P/40

Quadre de materials Pàgina 1
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20 BBM1AHAB 56,04 1,000 u 56,04Placa informativa per a senyals de
trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

21 B8112GA0 50,32 0,331 t 16,66Morter de calç per a ús corrent (GP),
de designació CSIV-W0, segons UNE-EN
998-1, en sacs

22 B2RA9SB0 45,00 0,600 t 27,00Deposició controlada a planta de
compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23 BR341110 40,72 0,144 m3 5,86Compost de classe I, d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat
a granel

24 B0315600 39,18 0,504 t 19,75Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm
25 PM1GU 35,00 1,000 u 35,00Petit material
26 PM1 35,00 9,000 u 315,00Petit material
27 B0710150 33,08 0,008 t 0,26Morter per a ram de paleta, classe M

5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

28 B0710250 30,27 1,612 t 48,80Morter per a ram de paleta, classe M
5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

29 BJSB2210 30,00 1,000 u 30,00Electrovàlvula per a instal·lacio de
reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24V, per a
una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

30 B96AUC20 28,98 33,863 m 981,35Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8
mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

31 B03_1 20,00 24,000 u 480,00Peça especial prefabricada de formigó
de 60X40X10

32 B03_1GU 20,00 6,000 u 120,00Peça especial prefabricada de formigó
de 50X40X24

33 B0312020 17,66 1,596 t 28,19Sorra de pedrera de pedra granítica
per a morters

34 B0310020 17,37 13,934 t 242,03Sorra de pedrera per a morters
35 B0310500 17,00 5,184 t 88,13Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
36 BDKZ3150 16,45 2,000 u 32,90Bastiment i tapa per a pericó de

serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes

37 BN315A30 16,34 1,000 u 16,34Vàlvula de bola manual amb rosca, de
tres peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de
PN i preu alt

38 B0311010 16,18 0,075 t 1,21Sorra de pedrera de pedra calcària
per a formigons

39 B0331Q10 16,15 0,180 t 2,91Grava de pedrera de pedra calcària,
de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

40 B2RA73G1pc 16,00 101,540 t 1.624,64Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41 BDK21495 15,05 6,000 u 90,30Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis

42 B037R000 8,75 38,617 m3 337,90Tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigó

43 BBMZ1B20 8,50 4,000 m 34,00Suport de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, per a senyalització
vertical

44 B89ZH000 8,19 0,383 kg 3,14Esmalt ignífug
45 B9E13100 7,18 290,292 m2 2.084,30Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,

preu superior
46 B7C2F400 7,12 14,963 m2 106,54Planxa de poliestirè expandit (EPS),

de 40 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, d'1,15 m2.K/W
de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte

47 B8ZA5000 5,68 0,306 kg 1,74Imprimació ignífuga
48 B03D5000 5,53 9,000 m3 49,77Terra adequada
49 B89ZPE00 5,05 7,934 kg 40,07Pintura plàstica per a exteriors

Quadre de materials Pàgina 2
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50 B965A7D0ol2 5,00 54,600 m 273,00Vorada recta de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

51 B0714000 4,09 2,000 kg 8,18Morter sintètic epoxi de resines
epoxi

52 BJSWE100 3,49 1,000 u 3,49Conjunt d'accessoris per al muntatge
d'una electrovàlvula d'1"

53 B2RA7LP0 3,15 107,030 m3 337,14Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

54 BFWB1505 2,82 7,500 u 21,15Accessori per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

55 BRZ21610 2,81 16,000 u 44,96Estaca de fusta de pi tractada en
autoclau, de secció circular, de 6 cm
de diàmetre i 2 m de llargària

56 B0DZA000 2,75 0,180 l 0,50Desencofrant
57 B44ZS04KGU 2,40 670,770 kg 1.609,85Acer amb resistència millorada a la

corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa,
treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

58 B0B34254 1,77 43,200 m2 76,46Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

59 B0111000 1,67 4,437 m3 7,41Aigua
60 B0A31000 1,36 0,900 kg 1,22Clau acer
61 B0D71130 1,28 6,600 m2 8,45Tauler elaborat amb fusta de pi, de

22 mm de gruix, per a 10 usos
62 B0A14200 1,17 2,448 kg 2,86Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
63 B7Z22000 1,16 48,290 kg 56,02Emulsió bituminosa, tipus EB
64 BJS51630 1,13 52,500 m 59,33Tub per a reg per degoteig de 16 mm

de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

65 B0A14300 1,06 0,612 kg 0,65Filferro recuit de diàmetre 3 mm
66 B0B2A000 0,60 126,000 kg 75,60Acer en barres corrugades B500S de

límit elàstic >= 500 N/mm2
67 BFB15600 0,41 25,500 m 10,46Tub de polietilè de designació PE

100, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

68 B0D21030 0,38 18,000 m 6,84Tauló de fusta de pi per a 10 usos
69 B0532310 0,22 3.642,800 kg 801,42Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
70 BFYB2305 0,02 50,000 u 1,00Part proporcional d'elements de

muntatge per a tubs de polietilè de
densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

71 BFYB1505 0,02 25,000 u 0,50Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

Total materials: 18.650,50
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1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1.1.1 G21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Total u ............: 4,00 210,61 842,44

1.1.2 F21Q1121360 u Desmuntatge i retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària. Inclou ma d'obra, material i mitjans auxiliars per l'execució
de la partida i trasport a magatzem municipal.

Total u ............: 2,00 38,65 77,30

1.1.3 F21Q2501360 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra,
material i mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a
magatzem municipal.

Total u ............: 1,00 19,05 19,05

1.1.4 F21QQA01 u Desmuntatge i retirada de cartell informatiu existent. Inclou ma d'obra,
material i mitjans auxiliars per l'execució de la partida i trasport a
magatzem municipal.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

cartell 1 1,00 1,00
1 2,00 2,00

Total u ............: 3,00 40,51 121,53

1.1.5 F21QQA01GU u Retirada i recol.locació posterior de bustia de correus existent. Inclou
material, ma d'obra i mitjans auxiliars.

Total u ............: 1,00 173,15 173,15

1.1.6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
transporta a magatzem municipal

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

psdc 1 3,00 3,00

Total u ............: 3,00 31,91 95,73

1.1.7 G2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

façanes 1 32,20 0,40 12,88

Total m2 ............: 12,88 16,54 213,04

1.1.8 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou escales i altres elements.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

panot plaça 1 176,00 1,00 176,00
façana -1 16,54 -16,54

Total m2 ............: 159,46 5,73 913,71

1.1.9 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

tot l'ambit 1 330,00 330,00
panot -1 12,88 -12,88
panot -1 159,46 -159,46
perimetre 1 52,00 0,35 18,20

Total m2 ............: 175,86 5,35 940,85

1.1.10 F2191306 m Demolició de vorada amb rigola col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
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actual 1 51,00 51,00
1 22,00 22,00

Total m ............: 73,00 3,15 229,95

1.2 MOVIMENT DE TERRES

1.2.1 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

ambit 1 332,00 0,20 66,40
perimetre 52 0,40 0,20 4,16

Total m3 ............: 70,56 3,81 268,83

1.2.2 F227T00FGU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

ambit 1 332,00 332,00
perimetre 52 0,40 20,80

Total m2 ............: 352,80 1,26 444,53

1.2.3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

vorada 1 52,00 0,40 0,30 6,24

Total m3 ............: 6,24 9,27 57,84

1.3 GESTIO DE RESIDUS

1.3.1 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

caixa de
paviment 1,3 70,56 91,73
rases 1,3 6,24 8,11

Total m3 ............: 99,84 5,76 575,08

1.3.2 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 ............: 99,84 3,15 314,50

1.3.3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Total m3 ............: 9,00 7,92 71,28

1.3.4 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

panot 1,25 172,34 0,20 43,09
formigó 1,25 175,86 0,20 43,97
vorada 1,25 73,00 0,20 0,30 5,48
Prpois de
l'obra 9 9,00

Total m3 ............: 101,54 6,87 697,58

1.3.5 K2RA73G1pc m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 ............: 101,54 16,00 1.624,64
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2.1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TALL DE
PAVIMENT 1 52,00 52,00

2 1,00 2,00

Total m ............: 54,00 7,22 389,88

2.2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PANOT 1 325,00 0,10 32,50
PASSOS 2 4,00 0,10 0,80
PERIMETRE 1 52,00 0,40 0,10 2,08
JARDINERES -2 9,00 0,10 -1,80

Total m3 ............: 33,58 16,94 568,85

2.3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PANOT 1 325,00 0,15 48,75
PASSOS 2 4,00 0,15 1,20
PERIMETRE 1 52,00 0,40 0,15 3,12
PAVIMENT COLOR -1 14,00 0,15 -2,10

-1 22,00 0,15 -3,30
JARDINERES -2 8,60 0,15 -2,58

Total m3 ............: 45,09 75,76 3.416,02

2.4 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PAVIMENT COLOR 1 14,00 14,00
1 22,00 22,00

Total m2 ............: 36,00 3,17 114,12

2.5 F9E1310GGU m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PANOT 1 325,00 325,00
PASSOS PSDC 2 4,00 8,00
PERIMETRE PSDC 1 52,00 0,40 20,80
PAVIMENT COLOR -1 14,00 -14,00

-1 22,00 -22,00
JARDINERES -2 14,00 -28,00
VORADA -1 52,00 0,10 -5,20

Total m2 ............: 284,60 27,18 7.735,43

2.6 F9G223FC m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars color

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

FORMIGÓ DE
COLOR 1 14,00 0,15 2,10

1 22,00 0,15 3,30

Total m3 ............: 5,40 134,89 728,41

2.7 F965A7D9360 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
T2 o C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal
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Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



PERIMETRE 1 52,00 52,00
GUALS -1 16,00 0,40 -6,40

-1 7,00 0,60 -4,20
PSDC 1 10,60 10,60

Total m ............: 52,00 24,39 1.268,28

2.8 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PAVIMENT DE
COLOR 1 14,25 14,25

1 18,00 18,00

Total m ............: 32,25 37,63 1.213,57

2.9 F981U12GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó
de 60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)
segons projecte, col·locades sobre formigó de 20cm de grux inclòs en el
preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de ciment
porland. Llargaria total 280 cm

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

GUALS 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.015,85 1.015,85

2.10 F981U121GU u Gual de 120 cm d'amplada, recta, format per peces especials de formigó
de 60x40x25cm ( 4 PECES)  i paviment amb peces de 60x40x10cm ( 14 PECES)
segons projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix inclòs en
el preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i beurada de
ciment porland. llargaria total 360 cm

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

passos 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.312,83 1.312,83

2.11 F981U1202 u Gual de 60 cm d'amplada, recta, format per peces especials laterals de
formigó de 58X40X28 ( 2 PECES)  i paviment amb peces de 58X40X10 ( 6
PECES) segons projecte, col·locades sobre formigó de 20 cm de gruix
inclòs en el preu, col·locades a truc de maceta amb morter mixt i
beurada de ciment porland.Llargaria total de 320 cm

Total u ............: 1,00 640,10 640,10

2.12 FDDZ3174IO2 u Partida d'alçada a justificar pels treballs de reparació  durant
l'execució de les obres no inclosos en altres partides del pressupost

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

psdc 1 1,00

Total u ............: 1,00 312,10 312,10
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Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



3.1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

FAÇANES 1 32,00 0,45 14,40

Total m2 ............: 14,40 7,92 114,05

3.2 E81125L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

FAÇANES 1 32,00 0,45 14,40

Total m2 ............: 14,40 16,87 242,93

3.3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

FAÇANES 1 32,00 0,45 14,40

Total m2 ............: 14,40 6,78 97,63

3.4 E894ACK0GU m2 Pintat de columna d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació
ignífuga i dues d'acabat. Inclou la reparació i ptreparació de base

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

COLUMNES 3 1,00 0,50 1,50

Total m2 ............: 1,50 26,60 39,90
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Pressupost parcial nº 3  REVESTIMENTS

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



4.1 AIGUA

4.1.1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 1 15,00 0,50 0,50 3,75
TRAM 2 1 8,00 0,50 0,50 2,00
arquetes 3 0,50 0,50 0,75

Total m3 ............: 6,50 13,80 89,70

4.1.2 K2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 1,3 15,00 0,50 0,50 4,88
TRAM 2 1,3 8,00 0,50 0,50 2,60
arquetes 1,3 3,00 0,50 0,50 0,98

Total m3 ............: 8,46 5,76 48,73

4.1.3 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 ............: 7,19 3,15 22,65

4.1.4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 15,00 0,50 0,25 1,88
TRAM 2 8,00 0,50 0,25 1,00

Total m3 ............: 2,88 39,04 112,44

4.1.5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 15,00 0,50 0,25 1,88
TRAM 2 8,00 0,50 0,25 1,00

Total m3 ............: 2,88 21,00 60,48

4.1.6 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda
magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa
sobre llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 1 15,00 15,00
TRAM 2 1 8,00 8,00

Total m ............: 23,00 0,21 4,83

4.1.7 EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic
i col·locat al fons de la rasa

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

TRAM 1 1 15,00 15,00
TRAM 2 1 8,00 8,00
psdc 1 2,00 2,00

Total m ............: 25,00 7,86 196,50

4.1.8 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

JARDINERA 2 25,00 50,00

Total m ............: 50,00 2,82 141,00
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4.1.9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Total u ............: 3,00 59,41 178,23

4.1.10 FDDZ3154 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

Total u ............: 3,00 90,29 270,87

4.1.11 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Total u ............: 1,00 139,68 139,68

4.1.12 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Total u ............: 1,00 51,76 51,76

4.1.13 EN315A37 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

Arqueta reg 1 1,00

Total u ............: 1,00 24,32 24,32

4.1.14 FDDZ3174I360 u Treballs de connexió a la xarxa exitent

Total u ............: 1,00 99,87 99,87

4.2 VARIS INSTAL·LACIONS

4.2.1 41631A71IO u Cala d'inspecció de serveis, amb mitjans manuals o mecànics, fins a 2m
de profunditat amb enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, transport
a abocador autoritzat i canon de deposició. Inclou reposició dels
elements enderrocats si s'escau

Total u ............: 3,00 56,38 169,14

4.2.2 FDDZ3174_pc u Desplaçar a la cota d'acabat de paviment el bastiment i tapa per del
registre d'instal.lacions existents (hidrants, aigua, electricitat i
altres) , col·locat amb morter, previ a l'acabat de paviment

Total u ............: 7,00 64,76 453,32

4.2.3 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Total u ............: 3,00 59,41 178,23

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

Total u ............: 2,00 32,04 64,08
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5.1 13512C41GU m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot, armat amb
40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'2 m2/ m3. Inclou a tot el perímetre vist.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 3,00 0,50 3,00

Total m3 ............: 3,00 193,64 580,92

5.2 G44Z5A25GU kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PLNAXA ENTORN
6MM DE 50 CM 2 23,70 2,90 3,00 412,38

2 23,70 0,10 3,00 14,22
PLATINES DE
20X20X6 2 9,42 0,20 6,00 22,61

2 9,42 0,50 6,00 56,52
ANCLATGES
FORMIGÓ 2 4,70 0,40 4,00 15,04
PSDC 2 75,00 150,00

Total kg ............: 670,77 4,64 3.112,37

5.3 FQ13S240PC5GU u Seient de fusta de 570x60 cm , amb un respatller de 160cm amb arrapenja
braços col.locat sobre banc de formigó segons projecte, format per
llistons de fusta tecnològica i ecològica procedent del reciclatge de
rsidus plàstics urbans (RSU)i fusta de 11x3,5 cm i llargaria segons,
estructura metàl.lica de suport amb platines de 50x8mm i cargols de
fixació d'acer per aclar a formigó i entre fusta i acer

Total u ............: 2,00 1.274,67 2.549,34

5.4 E7C20401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a
la compressió, de 40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 2,85 0,50 5,00 14,25

Total m2 ............: 14,25 9,54 135,95

5.5 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 2,85 0,70 5,00 19,95
2,00 2,00

Total m2 ............: 21,95 9,03 198,21

5.6 FQ210100PCP u Paperera de peu amb cubeta i estructura d'acer zincat model circular o
equivalent, circular de 60 l., estructura de suport amb tub de diàmetre
40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment.
Cubeta de planxa perforada abatible i sistema de bloqueig antibolcada

Total u ............: 1,00 126,43 126,43

5.7 GBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Total u ............: 1,00 61,85 61,85

5.8 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a
terra formigonat

Total m ............: 4,00 13,78 55,12
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6.1 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació i anivellament

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 11,25 0,40 9,00

Total m3 ............: 9,00 5,53 49,77

6.2 FR612452 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

Arbres 2,00 2,00

Total u ............: 2,00 61,41 122,82

6.3 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Total u ............: 2,00 256,37 512,74

6.4 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema
de subjecció format per quatre estaques de fusta tractada en autoclau,
de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim de 30 cm en
el fons del clot de plantació i lligades a un bastiment de fusta
col·locat a la part superior del pa de terra

Total u ............: 2,00 53,62 107,24
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Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



7.1 SS_OL U Partida corresponent a l'aplicació en obra de l'Estudi bàsic de
Seguretat i Salut.(Inclou senyalització fora de l'àmbit de l'obra i les
mesures necessaries per permetre l'accés als habitatges). També inclou
la senyalització a la N-340 segons requeriment del gestor de la via.

Total U ............: 1,00 390,43 390,43
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Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 ENDERROCS I DESMUNTATGES .............................................… 3.626,75
1.2 MOVIMENT DE TERRES ...................................................… 771,20
1.3 GESTIO DE RESIDUS ....................................................… 3.283,08

Total 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ..........: 7.681,03
2 PAVIMENTS ..................................................................… 18.715,44
3  REVESTIMENTS ..............................................................… 494,51
4 INSTAL·LACIONS

4.1 AIGUA ................................................................… 1.441,06
4.2 VARIS INSTAL·LACIONS .................................................… 864,77

Total 4 INSTAL·LACIONS ..........: 2.305,83
5 EQUIPAMENT .................................................................… 6.820,19
6 ENJARDINAMENT ..............................................................… 792,57
7 SEGURETAT I SALUT ..........................................................… 390,43

Pressupost d'execució material 37.200,00
13% de despeses generals 4.836,00
6% de benefici industrial 2.232,00

Suma 44.268,00
21% IVA 9.296,28

Pressupost d'execució per contracta 53.564,28

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS.

VILAFRANCA DEL PENEDES,  juny 2021
arquitecte

JOSEP CARTRÓ BOADA

Projecte: PRESSUPOST PLAÇA SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES

Capítol Import



 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES. AVINYONET DEL PENEDÈS          JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 



1 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES, AVINYONET DEL PENEDÈS           JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte                   

                                                     

 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

DADES DE L’OBRA 

 

 

TIPUS D’OBRA 

 

L’objecte del Projecte és la reurbanització de la plaça de Sant Salvador de les Gunyoles, al terme municipal d’Avinyonet del 

Penedès. 

 

El Projecte descriu i valora les obres i materials necessaris per la consolidació i millora d’aquest espai urbà.  

 

Les obres consisteixen bàsicament en la renovació del paviment i l’adequació dels nivells de la plaça, arrencada d’arbres i 

nova jardineria i equipaments. 

 

 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 

 

L’àmbit de la intervenció està situat en el sòl urbà consolidat del nucli de les Gunyoles  

 

La plaça està delimitada pel carrer de sant Salvador i carrer Pau Casals, amb una superfície de 357,10 m2. 

 

 

 EMPLAÇAMENT 

 

Emplaçament Plaça de Sant Salvador de les Gunyoles 

Població  Les Gunyoles 

Municipi  Avinyonet del Penedès 

Comarca  Alt Penedès 

 

 
 

Promotor 

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès CIF P0801300E 

Amb domicili a: 

Adreça Plaça de la Vila  núm. 1 

 Avinyó nou Codi Postal 08793 

Municipi Avinyonet del Penedès Comarca Alt Penedès 

 

Tècnic autor del Projecte   

Josep Cartró Boada Núm. Col·legiat 26891-7 

 

 

 

 

TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 Josep Cartró Boada, arquitecte Núm. Col·legiat 26891-7 
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DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 

TOPOGRAFIA  

 

Plaça situada en sòl urbà consolidat. 

Plaça plana amb una sola pendent, suau i constant.  

 

CONDICIONS FÍSIQUES I D’US DELS EDIFICIS DE L’ENTORN 

 

En els edificis de l’entorn l’ús principal és residencial, de planta baixa i planta pis. 

La plaça actualment està pavimentada amb formigó amb una vorera de panot en contacte amb els habitatges. L’arbrat que es 

treu és de gran dimensió. No s’intervé en els serveis urbans d’aigua, electricitat i enllumenat públic. 

 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ" 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 

s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 

en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució 

de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 

sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les 

anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 

informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 

s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar 

un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 

contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari 

aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del 

mateix a la salut  



3 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT SALVADOR DE LES GUNYOLES, AVINYONET DEL PENEDÈS           JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte                   

                                                     

 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, 

les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, 

durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 

tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines 

o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 

d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre 

el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 

només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 

alternatives preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 

riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 

de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i 

practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 

concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 

desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 

mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de 

qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per 

la seguretat i salut dels treballadors.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 

durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment, substitució, etc.)  

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o 

als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
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 Instal·lació de serveis sanitaris  

 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 

punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

 

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 

urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel 

pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

 

6. PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de 

la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en 

lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) i les seves 

modificacions 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 

COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 

alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 

1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 

LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 

EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 

LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 

LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 

ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a 

partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio 

de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril 

de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 

17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: 

LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. 

MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 

24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 

28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 
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JOSEP CARTRÓ BOADA, arquitecte 

Vilafranca del Penedès, juny de 2021 
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PLÀNOLS 
 

 
 
01 EMPLAÇAMENT 
02 ESTAT ACTUAL PLANTA 
03 ESTAT ACTUAL SECCIONS 
04 PLANTA PROPOSTA  
05 PLANTA PROPOSTA COTES 
06 SECCIONS  
07 ENDERROCS  
08 PLANTA INSTAL.LACIONS  
09 DETALL INSTAL.LACIONS 
10 VISTES 
11 VISTES 
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ANNEX 
 
PRESSUPOST 
 
PLÀNOL 
 

A1 ENJARDINAMENT  

 



 



1.1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, formada per un 60% de sauló
i 40% de compost d'origen vegetal subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 11,25 0,35 7,88

Total m3 ............: 7,88 47,92 377,61

1.2 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 11,25 22,50

Total m2 ............: 22,50 1,87 42,08

1.3 FR4H9A34 u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

Total u ............: 18,00 3,41 61,38

1.4 FR4AYC12 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

Total u ............: 18,00 1,93 34,74

1.5 FR4D9831 u Subministrament de Festuca glauca en contenidor de 3 l

Total u ............: 18,00 3,09 55,62

1.6 FR4DQ612 u Subministrament d'Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

Total u ............: 18,00 2,16 38,88

1.7 FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

Total u ............: 18,00 2,11 37,98

1.8 FR49YDB1 u Subministrament d'Asparagus sprengeri en test 15 cm

Total u ............: 18,00 2,29 41,22

1.9 FR4HB211 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor d'1 l

Total u ............: 18,00 1,36 24,48

1.10 FR4CFB11 u Subministrament de Dianthus deltoides en contenidor d'1 l

Total u ............: 18,00 1,44 25,92

1.11 FR4EEB11 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor d'1 l

Total u ............: 18,00 1,36 24,48

1.12 FR682221GU u Plantació de planta en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra vegetal de l'excavació i primer reg

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

plantacio 1 18,00 9,00 162,00

Total u ............: 162,00 3,55 575,10

1.13 FR3SE454GU m2 Encoixinament de resta de poda de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a
10 cm

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

jardineres 2 11,25 22,50

Total m2 ............: 22,50 5,90 132,75

1.14 FRI32432_AV m2 Tela antigerminament en talús. de fibres de polipropilè negres de 130
g/m2. Inclou la preparació del terreny, l'estasa, el solapament
l'obertura de la rasa de coronació i el seu anclatge i la fixació amb
piquetes d'acer corrugat de 8 mm de diànmetre i de 20 cm de llargària.

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal

PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES (  ANNEX ) Pàgina 1

Pressupost parcial nº 1 ENJARDINAMENT

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



jardineres 2 11,25 22,50

Total m2 ............: 22,50 3,49 78,53

PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES (  ANNEX ) Pàgina 2

Pressupost parcial nº 1 ENJARDINAMENT

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



2.1 SS_OL U Partida corresponent a l'aplicació en obra de l'Estudi bàsic de
Seguretat i Salut.(Inclou senyalització fora de l'àmbit de l'obra i les
mesures necessaries per permetre l'accés als habitatges). També inclou
la senyalització a la N-340 segons requeriment del gestor de la via.

Total U ............: 1,00 100,00 100,00

PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES (  ANNEX ) Pàgina 3

Pressupost parcial nº 2 SEGURETAT I SALUT

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



1 ENJARDINAMENT ..............................................................… 1.550,77
2 SEGURETAT I SALUT ..........................................................… 100,00

Pressupost d'execució material 1.650,77
13% de despeses generals 214,60
6% de benefici industrial 99,05

Suma 1.964,42
21% IVA 412,53

Pressupost d'execució per contracta 2.376,95

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS
SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.

VILAFRANCA DEL PENEDES,  juny 2021
arquitecte

JOSEP CARTRÓ BOADA

Projecte: PRESSUPOST PLAÇA LES GUNYOLES (  ANNEX )

Capítol Import
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