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1.- GENERALITATS 
 
1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 

 
L´objectiu del projecte és donar el suport técnic per tal d´executar la urbanització corresponent  
en làmbit dels P.A.U.1 i P.A.U.2  dins del sector del « Barri del Raval » enfront del carrer La 
Fàbrica i posterior per part del  carrer del Sol i Cantallops en el municipi de Parets del Vallès, 
d´acord amb les prescripcions de planejament vigent del municipi. 
Aquesta actuació es previa per tal d’adjudicar, en cessió obligatoria, les paecel·les 
urbanitzades al Ajuntament de Parets del Vallès i que es definiran urbanísticament en el 
corresponent projecte de reparcel·lació. Aixi mateix es obligatoria per a conseguir la llicència 
del projecte de un edifici plurifamiliar entrat en aquest Ajuntament amb data de registre 3 de 
juliol de 2019 i  llicència d’obres amb exp.: 2839/2019 i pagada la taxa en data de 8 de juliol de 
2019. 
 
 
L´actuació consisteix en la redacció del projecte per tal de poder urbanitzar les diferentes 
parcel·les qualificades com a Espais lliures EL1 i EL2, i com a vialitat V en funció del P.A.U a 
què pertanyen. S’actuarà en : 
 

- Moviment de terres / murs de contenció    
- Pavimentació : panot hidràulic / peces formigó prefabricat/ graveta cantell rodat / sauló 
- Jardinería : talús i plataformes 
- Mobiliari urbà (existent que s’aprofitarà) i nou 
- Enllumenat públic (existent a reformar) i nou 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Xarxa de sanejament d’aigues residuals, si fòs necesari en algún tram. 
- Vials : transformats en plataforma única parts dels carrers del Sol i de Cantallops.   

La desviació ó soterrament, de xarxes de serveis municipals que es troben en un armari a un 
extrem interior de la parcel·la propietat de MANPAD S.L. al carrer La Fàbrica nº6 i que es 
parcel·la edificable, es farà carrec l’Ajuntament tal com han manifestat els seus serveis tècnics 
en les ocasions que se’ls ha reclamat. 

 

 
1.2.- EMPLAÇAMENT 

 

 
Els terrenys objecte del present projecte estan situats dins la trama urbana del  casc antic «  
Barri del Raval » del municipi de Parets del Vallès.  
 
L’àmbit dona front per Ponent amb el carrer La Fàbrica, una part important d’aquest vial es fora 
de l´àmbit i està urbanitzat i la part que es dins del àmbit amb ús de vorera, també es troba 
totalment urbanitzat.  
Per la banda Nord, dona front en part amb vorera de carril bici del c.La Fàbrica, zona peatonal i 
patis posteriors dels habitatges que es troben al carrer del Sol. Per la banda Est amb els 
carrers del Sol i de Cantallops i mitgeres d’habitatges d’aquests carrers i parcel·la edificable 
amb ús EM.  
Pel Sud, en tot el front de l´àmbit amb edifici de façana al c.de Cantallops i la Fàbrica.  
 

 
1.3.- PROMOTOR 
 
 
Promou el present projecte MANPAD, S.L. d´acord amb el sistema d´actuació que determini el 
planejament.  



La urbanització serà a carrec de L’Ajuntament de Parets del Vallès per preveure el Plà General 
Municipal el sistema de Cooperació. 

 
1.4.-  AUTOR DEL PROJECTE 

 

 
L´autor d´aquest Projecte d´Urbanització és  RICARD PÉREZ GÓMEZ, Arquitecte, amb número 
de col.legiat 20762/4, i amb domicili profesional al Passeig Cristòfol Colom núm. 13 D local, del 
municipi de El Masnou, teléfon 930423804 / 607726066   
e-correu: ricardperez@coac.es. 

 
 

1.5.- ANTECEDENTS 
 

 
El projecte d’urbanització consisteix en la descripció de les Obres Bàsiques i Complementàries 
d’acord amb les determinacions  de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i els seus reglaments i 
disposicions complementàries adicionals vigents.Situat en el terme municipal de Parets del 
Vallès, es defineixen a les Modificacions puntuals del Pla general d’ordenació en el Barri del 
Raval. 
 
MANPAD S.L. es propietari únic de la totalitat de superfície del P.A.U 2 i a on es trova la finca a 
urbanitzar i cedir de 28,15 m2 (EL2) espais lliures. 
MANPAD S.L. participa amb una part de la superfície del P.A.U 1 i a on es trova la finca a 
urbanitzar i cedir de 63,94 m2 (EL1) espais lliures. 
Aquestes es toben al carrer La Fàbrica 
 
La parcel·la es troba envoltat de carrers urbanitzats i edificacions consolidades: 
 

Nord.-        Escala de c.La Fàbrica a c. de Cantallops 
Sud.-       Edifici 
Nord-Est.-  Zona peatonal c. de Cantallops 
Oest.-      Carrer La Fàbrica 
 
 

Mª. Neus Aguilà lloveras i Pere Aguilà Lloveres son propietaris dels habitatges,cobert i pati del 
carrer del Sol nº.18 pertanyents al P.A.U.1 
 
La parcel·la es troba envoltat de carrers urbanitzats i edificacions consolidades: 
 

Nord.-  Amb patis de la propia finca 
Sud.-  carrer del Sol 
Est.-     Habitatge nº.16 del carrer del Sol 
Oest.-  Talús sense urbanitzar 

 

 
2.-       DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1.-    CONDICIONAMENTS GENERALS 
 

2.1.1.- Característiques físiques i topogràfiques del sector 

 

 
L´àmbit del sector, es troba ubicat dins la trama urbana del Barri del Raval. 
S’identifiquen tres zones : 
 

1- Zona dreta de l’escala 



2- Zona de l’escala 
3- Zona esquerra de l’escala 

 
Zona dreta de l’escala 

  
La topografía es planera en la meitat de la parcel·la per el carrer La Fàbrica i baixa de cop en 
força pendent cap el carrer de Cantallops. 
 
Le zones d´actuació conformada per sols amb qualificació de sistemes de Espais lliures (EL1 i 
EL2) per estar ubicats en dos Plans d’Actuació diferents i zona (EM) d’edificació entre mitgeres, 
estan envoltats per sòls totalment urbanitzats ja no tan sols per sistemes de fora del àmbits 
(P.A.U 1 i P.A.U.2) si mès no també de dins de l´àmbit. 
 
El sòl  EL1 (P.A.U.1) presenta una topografia planera al inici  i baixant en fort pendent, 
orientació O cap a NE. Desde la cota 95,00 fins a la cota 91,74. 
El sòl  EL2 (P.A.U.2) presenta una topografia totalment planera.  
 
Les pendents transversals en sentit Nord-Sud, son totalment planes excepte la del sòl EL2 que 
varía en funció es baixa per la pendent. 

 
Zona de l’escala 
 

Aquesta es troba toatalment urbanitzada sense que es prevegui cap actuació fins que s’arriba 
al encontre dels carrers del Sol i de Cantallops. 
Te una qualificació de vialitat (SV) i una parcel·la edificable d’edificació entre mitgeres (EM) en 
la seva part inferior en els límits del àmbit  
Aquests carrers i zona edificable tenen unes pendents mínimes. 

 
Zona esquerra de l’escala 

 
Es troben una zona de Espais lliures (EL1) paral·lela al carrer La Fàbrica i en uns dos metres 
de fondaria planera i baixant amb força pendent la reste de la seva superficie fins el encontre 
de un mur de pedre d’alçada aproximada 1,80m que limita aquesta zona amb la  (EM) edificada 
actualment, en part. 

 

 
2.1.2.- Antecedents urbanístics. Instruments de planejament que el projecte 
desplega. 

 
El projecte desplega les prescripcions definides per les modificacións puntuals del Plà General 
al Barri del Raval. 
 
La zones de l´actuació està definides com a sistemes de:  
Espais Lliures “EL”. 
Vialitat “SV” 

 

 
2.1.3.- Estat Actual. 
 
Zona dreta de l’escala 

 
Dintre de la parcel·la propietat de MANPAD S.L. no es presentan edificacions. 
La zona que es planera l’Ajuntament li ha donat un ús lúdic com a zona d’espais lliures i a on 
es troba mobiliari urbà amb un banc i dos cadires de fusta, una paperera, una barana de 

barrots de fusta que diferencia la zona planera amb l’inici del pendent, un fanal orientat cap la 
zona a on es trova l’escala i dos arbres, aquests es veuran afectats per l’edificació a construir. 



A la reste de la finca i degut a la forta pendent no es fà cap ús està amb vegetació de suport de 
talussos. En aquests es troben 2 arbres que es veuran afectats per l’edificació a construir 
 El texit urbà envolvent, està totalment consolidat, tan el que respecta a vials, com a 
edificacions. 

 
El trànsit rodat tant al carrer la Fàbrica com al carrer de Cantallops, té un volúm poc important.  
  
L´àmbit actual no variarà excesivament amb respecte a les rasants actuals. 

 
Zona de l’escala 

 
Es en aquesta zona es troba la totalitat del sistema viari, així com una petita parcel·la per a 
edificar.  
La zona de l’ecala i rampes que desmboquen als carrers del Sol i de Cantallops totalment 
urbanitzades, no es farà cap actuació. 
Carrers del Sol i de Cantallops: el carrer del Sol, es disposa amb calçada i voreres i el carrer de 
Cantallops, es de plataforma única amb paviment de formigó. 
La zona  (EM) es troba difereciada amb un límit de rajola. En aquests moments s’utilitza per a 
ús d’aparcament de motos i bicicletes, també es troben plantats tres arbres petits. 

 
Zona esquerra de l’escala  

 
La zona qualificada com a EL1, agafa un tram de vorera urbanitzada i com a ús de carril de 
bicicleta i la resta sense urbanitzar forman un talús amb algún arbre en el seu interior. 
La reste de superfície d’aquesta zona qualificada com a EM la conforman una zona lliure amb 
un cobert i dos habitatges propietat dels germans Mª. Neus Aguilà lloveras i Pere Aguilà 
Lloveres 

 
2.2.-    DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
El  planejament vigent obliga, per tal de fer les cessions obligatories de les porcions de terreny 
propietat de MANPAD S.L. ubicades en els P.A.U 1 i P.A.U.2 i qualificades com a sistemes de 
Espais Lliures i per a obtenir la llicència d’edificació del projecte presentat per MANPAD S.L., a 
fer eun projecte  conjunt d’urbanització dels P.A.U. 1 i P.A.U.2  previ al projecte de 
reparcel·lació. 
 
El projecte que es presenta s’organitza en dos parts diferenciades, en funció del PAU a que 
pertanyen, però intrínsecament lligades per a  l’ús que és preten que es el de Espais liures 
”EL”. La seva implantació, mitjançant l’estudi de alineacions i rasants, compatibilitza amb totes 
les infraestructures existents. 

 
Zona dreta de l’escala 

 
Cartografía i topografía: 
 
Aixecament topogràfic redactat per empresa especialitzada,CG3 SCP per encarrec de 
MANPAD, S.L.  
 
La topografía es planera en la meitat de la parcel·la per el carrer La Fàbrica i baixa de cop en 
força pendent cap el carrer de Cantallops. Te un desnivell aproximat de 3,59 m 
 
Les obres definides al present Projecte són: 
 

- Tractament divers de les superfícies dels espais peatonals. 

- Acondicionament del talús existent. 

- Ejecució de mur de contenció 
- Col·locació de barana metal·lica 
- Reimplantació del mobiliari urbà 



- Adaptació de fanal existent 
- Jadinería i arbre. 

2.3.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  
El present Projecte comprèn la definició de totes les unitats d´obra necessàries per a la 
realització de les obres d´urbanització del sector. 
 
A continuació es descriuen els elements genèrics del projecte. 

 
2.3.1.-  Moviments de terres. 

 
Es rebaixarà les terres per executar el traçat de la nova forma del talús existent, fins aconseguir 
les rasants definides en projecte. 
 
S’ha condicionarà les superfícies per a ús peatonal en els Espais lliures. 
El moviment de terres en aquests espais serà poc significatiu per variar poc les rasants inicials i 
finals. 
            
Està prevista una excavació en: 
EL1: en el trasdòs del mur a construir per tota l’amplada del fonament de 1,05 m i alçada de 
1,65 m i posterior reblert. I la resta de superfície que per coincidència de rasants es farà un 
rebaix de sanejament de uns 6/8cm.  
EL2: Es rebaixarà d´entre 10/17 cm. en la totalitat de la superfície Tot el material sobrant 
procedent de l´excavació que no sigui tolerable per reomplir l’extradós de mur, es portarà a 
l´abocador. 
 
A la zona EL2  pavimentat tipus vorera, si fòs el càs, per posibles serveis per el edifici a 
construir, els serveis es protegiran amb sorra o formigó, com més endavant explicarem, i la 
resta de rebliment es realitzarà amb tot-ú artificial. 
 
El moviment de terres per la formació de rases pel pas dels serveis, es realitzarà d´acord amb 
les fondaries, amples i distancies entre serveis que marcan les normes. 
( en el càs de existència per el edifici a construir)  
 
Com a la resta d´excavacions el material sobrant d´aquesta procedencia es portarà a abocador.  

 
2.3.2.-  Vorades i pavimentació de voreres. 

 
L´encintat de vorera en el límit entre les zones a urbanitzar i les voreres existents es  realitzarà 
amb vorada prefabricada de formigó de 8x20 cm. sobre llit de formigó HM-20/B/20/I. 
 
La zona de EL2 i per a tenir continuitat amb les voreres colindants existents es pavimentarà 
amb panot hidràulic gris de 20x20x4 cm. sobre una capa de 10 cm. de gruix de formigó HM-
20/B/20/I.i sobre base de rasa compactada al 95% PM., com a suport del paviment 
 
La zona de EL1 tindrà un acabat de graveta sobre base de rasa compactada al 95% PM., com 
a suport. 

 
2.3.3.-  Jardinería i mobiliari urbà, lluminaria: 

 
La jardinería del projecte està reflectida en els plànols i amidaments. 
A la zona EL1  està prevista la col.locació de un arbre en sustitució dels existents que no es 
poden aprofitar degut a estar ocupant parcel·la edificable 
El talús es rebaixarà i ajardinarà aterrasat amb varietat de plantes mediterràneas que no 
necessitin reg. 
El mobiliari es el existent així com la paperera. 
En aquest espai existeix un fanal que il·lumina cap a lèscala, aprofitant el bàcul s’instalarà una 
nova luminaria dirigida cap a la zona de EL1. 
Sobre el mur que delimita el talús es col·locarà barana metal·lica de protecció. 



                     
2.3.4.-  Supresió de barreres arquitectòniques urbanització: 
 

 
Tots els itineraris compleixen els següents requisits: 
 

- Amplada lliure minima de 0,90 m. i alçada lliure d´obstacles de 2,10 m. 
- El paviment  es dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propi gravat de les peçes.  
- Els el.lements d´urbanització que formen part dels itineraries són adaptats  

 
Paviments en espais d`us públic : 
 

- EL1 : Es acabat amb graveta de cantell rodat rugòs, no lliscant. 
- EL2 : Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propi gravat de les peces. 

 
 

Zona esquerra de l’escala 

 
Cartografía i topografía: 
 
 
S’ha fet servir plànol topogràfic de L’ajuntament de Parets del Vallès  
 
La topografía es planera en el tram del vial existent del carrer La fàbrica i els dos primers 
metres de la parcel·la que conformarà la zona d’espais lliures, la resta baixa de cop en força 
pendent cap el mur de pedre que delimita la zona edificable . Te un desnivell aproximat de 4,00 
m 
 
Les obres definides al present Projecte són: 
 

- Tractament divers de les superfícies dels espais lliures. 
- Supresió del talús existent en transformació de plataformes peatonals. 
- Ejecució de murs de contenció 
- Col·locació de barana metal·lica 
- Implantació de mobiliari urbà, bancs, cadires 
- Col·locació de  fanals. 
- Col·locació de papereres 
- Jadinería i arbres. 

 

 
2.4.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  
El present Projecte comprèn la definició de totes les unitats d´obra necessàries per a la 
realització de les obres d´urbanització del sector. 
 
A continuació es descriuen els elements genèrics del projecte. 

 
2.4.1.-  Moviments de terres. 

 

 
Es modificarà el talús existent per transformar-lo en dos plataformes, a diferents nivells entre 
elles, fins aconseguir les rasants definides en projecte. 
Es condicionaran aquestes plataformes per a ús peatonal, Espais lliures. 
El moviment de terres en aquests espais consistirà a reomplir els forats originats al construir els 
murs, el de la plataforma superior amb l’alçada de coronació a nivells del carrer La Fàbrica i el 
murs de la plataforma inferior coronats a l’alçada de la plana del final de l’escala i que serà 
l’accès a aquesta zona. 
            



Està prevista una excavació a 

 

EL1: Plataforma inferior. (acabat amb sauló) En el trasdòs dels murs M1 a construir per 

tota l’amplada dels fonaments de 2,25 m i alçada de 3,00 m aprox.  
El reblert del trasdòs s’omplirà amb una primera capa de grava de uns 50 mm i alçada de uns 
60 cm. Una segona capa de grava de entre 5mm a 15mm i alçada de uns 25 cm, una tercera 
capa, la de mes volum, amb terres seleccionades compactades  i com a coronació una capa de 
sauló de uns 20 cm de gruix. (Detall M1 pl.15/19) 
EL1: Plataforma superior. (acabat pavimentat) En el trasdòs dels murs M2-M3 a construir per 
tota l’amplada dels fonaments de 2,80 m i alçada de 2,50 m aprox.  
El reblert del trasdòs s’omplirà amb una primera capa de grava de uns 50 mm i alçada de uns 
60 cm. Una segona capa de grava de entre 5mm a 15mm i alçada de uns 25 cm. Una tercera 
capa, la de mes volum, amb terres seleccionades compactades  i com a coronació les 
diferentes capes que conformaran el paviment. (Detall M2-M3 pl.15/19), previament a les zones 
de terreny natural es rebaixaran uns 35 cm per tal de posicionar les diferents capes fins el 
paviment. 
 
Com a la resta d´excavacions el material sobrant d´aquesta procedencia es portarà a abocador.  

 
2.4.2.-  Vorades i pavimentació de voreres. 

 
L´encintat de vorera en el límit entre les zones a urbanitzar i les voreres existents es  realitzarà 
amb vorada prefabricada de formigó de 8x20 cm. sobre llit de formigó HM-20/B/20/I. 
 
La zona de EL1 i per a tenir continuitat amb les voreres colindants existents es pavimentarà 
amb panot hidràulic gris de 20x20x4 cm. sobre una capa de 18 cm. de gruix de formigó HM-
20/B/20/I.i sobre base granular (Tot-U) de 15 cm gruix compactat.98% (Detall  M2-M3 i llegenda 
pavimentació pl.15/19) 

                  
2.4.3.-  Jardinería i mobiliari urbà, lluminaria: 
 

 
La jardinería del projecte està reflectida en els plànols i amidaments. 
A la zona EL1: Plataforma superior. Està prevista la col.locació d’arbres en sustitució del 
existent que no es poden aprofitar degut a estar ocupant terreny de reblert. 
Els escocells seran de planxa metal·lica tipus corten. 
Es col·locaran 3 bancs i 1 cadira , 1 paperera i 1 lluminària  
                                       (pl.10/19 llegenda) 
 
A la zona EL1: Plataforma inferior. Està prevista la col.locació de 1 arbre  
Es col·locaran 1 bancs i 1 cadira , 1 paperera i 1 lluminària  
A la base del mur de contenció de la plataforma superior es col·locarà  petita plataforma i talús 
amb rocalla. 
                                        (pl.10/19 llegenda)                          

 
2.4.4.-  Supresió de barreres arquitectòniques urbanització: 

 
Tots els itineraris compleixen els següents requisits: 
 

- Amplada lliure minima de 0,90 m. i alçada lliure d´obstacles de 2,10 m. 
- El paviment  es dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propi gravat de les peçes.  
- Els el.lements d´urbanització que formen part dels itineraries són adaptats  

 
Paviments en espais d`us públic : 

 
- EL1 : Plataforma inferior. Es acabat amb sauló, no lliscant. 
- EL1 : Plataforma superior. Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents del     

                                                       propi gravat de les peces. 



 
 
Zona de l’escala 

 
Cartografía i topografía: 
 
 
S’ha fet servir plànol de rasants de L’ajuntament de Parets del Vallès i comprovades per l’autor 
del projecte. 
 
La topografía es de molt poca pendent tan en en el tram del  carrer del Sol com en la zona del 
carrer de Cantallops 
 
Les obres definides al present Projecte són: 

 
- Treballs d’enderrocs de paviments existents 
- Afermat de vials fins a la seva subbase 
- Xarxa de sanejament d’aigües residuals 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Construcció de plataforma única en carrer del Sol 
- Reconstrucció de plataforma única en carrer de Cantallops 
- Col·locació de  fanal. 

 

 
2.5.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  
El present Projecte comprèn la definició de totes les unitats d´obra necessàries per a la 
realització de les obres d´urbanització del sector. 
 
El primer que s’haurà de plantejar, son les fases o àmbits d’obra, que al ser aquesta part del 
carrer del Sol molt poc transitat i amb tan sols tres habitatges unifamiliars dos d’ells sense 
habitar per el seu estat i per el carrer de Cantallops tan sols es troba l’accès al aparcament de 
un edifici, es preveurà una sola fase, si l’Ajuntament així ho comfirma. 
Encara que es mantindrà en tot moment una franja de pas peatonal lo suficient ampla i accés 
garantit per els habitatges existents així com per l’aparcament. 
 
Un cop acordadades les fases, s’iniciarà l’obra amb les demolicions, de les voreres existents, i 
de la calçada de formigó del carrer del sol iposteriorment amb la plataforma única del carrer de 
Cantallops. 
Seguidament es podrà començar amb el rebaix de l’explanada existent,fins a uns 68 cm 
respecte la nova cota d’acabat, per tal de poder col·locar la secció del ferm corresponent. 
 
En aquest cas, es projecta una capa súbase de tot-ú- artificial d’uns 15 cm (laterals, zona 
calçada i zona Cantallops) molt ben compactada (98% PM) per després executar una base de 
formigó de 18cm tan en laterals peatonals com a la zona de calçada i com a la reste de la 
explanada, dons el trànsit de la zona es mínim i el paviment que es farà servir serà mitjançant  
lloses de formigó prefabricat de gruixos diferents en funció de le zone trepitjades per vehicles. 
En les zones per vehícles es col·locarà doble mallàs per evitar la retracció superficial i millorar 
el comportament del paviment davant els esforços de tracció. 
Es formigonarà i es col·locarà l’embornal del carrer del Sol. 
 
S’haurà de prendre especial atenció en el rejuntat del paviment de peces de formigó 
prefabricat, ja que s’haurà de fer amb morter d’adherènciade 380 kg/cm2, i molt ben executat, ja 
que és la clau principal perquè aquestes peces de llamborda no es moguin en els propers anys. 
 
Els portals i entregues existents no permeten augmentar gire les rasants però s’ha accentuat 
una mica el pendent transversal (2%) per tal d’assegurar una bona recollida d’aigües pluvials al 
centre del vial. A la franja central s’hi col·locarà el embornal sifònic conectat al colector, únic, 
d’aigües residuals. 



 
 

2.5.1.-  Paviments. 
 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat, es convertirà el vial en plataforma única amb una tipologia 
de carrer pel què fa a paviments, combinant diferents peces de formigó prefabricat colorejades, 
a un mateix nivell. 
El carrer del Sol es disposarà de un carril central amb peces de formigó de 20x20x10cm de uns 
3,45 m amb una rigola central per recollida d’aigües també de peces de formigó prefabricat de 
10cm de gruix de la mateixa amplada que l’embornal i combinat amb unes voreres de 1,20 m 
de peces de formigó de 60x40x8 cm. 
El desnivell del carrer no variarà degut a que origen i final son fixos, el seu pendent promitg 
està sobre un 0,60%. 
El encontre amb la reste del carrer del Sol, fora del àmbit, es resoldrà, si fòs el càs per no 
coincidir les dues urbanitzacions, amb una lleugera rampa feta amb peces de formigó en sentit 
descendent. 

 
 
2.5.2.-  Serveis. 
 
 
Les xarxaes de serveis que es troben a l’ambit del projecte: 
 
     Xarxa d’abastament d’aigua: gestionada per CASSA 
     Xarxa elèctrica aèria: ENDESA 
     Xarxa de telefonia aèria: TELEFONICA 
     Xarxa de gas: GAS NATURAL 
 
Es troben en làmbit de les voreres i façanes 
 
De la xarxa de gas no es preveu cap tipus d’actuació, ni renovació ni ampliació. 
a dia d’avui, 3 de març de 2020 no s’ha tingut cap resposta a la sol·licitut feta per aquest 
projectista sobre situació i estat actual de la xarxa. 
 
De la xarxa d’aigua potable, a dia d’avui, 3 de març de 2020 no s’ha tingut cap resposta a la 
sol·licitut feta per aquest projectista sobre situació i estat actual de la xarxa. 
 
La xarxa de telefonia i d’electricitat és aèria, grapada a façana amb creuaments aeris entre 
façanes confrontades. Per la xarxa de telecominicacions es col·locarà com a previsió del futur 
soterrament una canlització de 4c d 63 amb les arquetes corresponents. 
 
La xarxa d’enllumenat públic també és aèria grapada a façana mitjançant lluminàries tipus braç 
subjectes a la façana de la mitgera existent i a la del edifici del carrer Cantallops. 
No es preveu soterrar l’enllumenat públic excepte per donar llum a un nou fanal amb bàcul 
col·locat a la iileta de la part superior del carrer del Sol. (grafiat en pl.11/19 i 16/19) 
 
Totes les arquetes dels serveis existents (aigua potable i gas natural) ubicades principalment a 
les voreres, es conservaran i s’entregaran amb les noves rasants. 
 
Existeix xarxa de clavegueram i pou de registre grafiat en plànol de l’Ajuntament però el pou no 
s’observa al carrer, si aquest no existis el projecte ho te previst. També es troba un embornal 
en un lateral d la calçada, aquest es trasllada al centre del vial i serà sifònic. 

 
2.5.3.-  Enderrocs. 

 

 
S’enderrocaran la totalitat dels paviments actuals. 
El carrer del Sol forma una via amb voreres i calçada a diferents nivells força deteriorats. 



El carrer de Cantallops ja forma actualment una plataforma única de formigó però deteriorada.  
Per la poca superficie de l’actuació, es podría enderrocar tota ella de una sola tongada 
respectant sempre un pas segur per a vianants i l’accès al aparcament que es troba en el edifici 
del carrer Cantallops, encara que aquest en alguns moments no podrà ser accesible i es 
comunicarà als usuaris amb antel·lació la imposibilitat d’accès. 
 
Es contempla l’enderroc del panot i base de morter de les voreresi el formigó de la calçada del 
carrer del Sol i la placa del c.de cantallops també de formigó. 
 
Es tindrà força cura en el enderroc de voreres dels posibles serveis existents. 

 
2.5.4.-  Moviments de terres. 
            
 
La plataforma,un cop neta de runa dels enderrocs, es rebaixarà el terreny d´entre 33/68 cm. en 
voreres i zones de trànsit rodat que conforman la pràctica totalitat de la superficie dons la zona 
qualificada com a (EM) no es tocarà. 
Quant s’agi arribat a la cota prevista, es procedirà a compactar aquest terreny. Posteriorment 
es realitzarà l’esplanada mitjançant materials seleccionats, a poguer ser, de la pròpia obra i de 
préstec estesos en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, humitejats i compactats 
mecànicament fins assolir la densitat corresponent de 95% de l’assaig Pròctor Modificat. 
Aquesta base disposarà de un mínim de 35 cm de gruix a fi i efecte d’assolir una explanada de 
tipus E-2 d’acord amb normativa vigent “ Secciones de firme y capas estructurales de firme: 
Orden circular 10/2002” de la Direcció  General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
S’haurà de tenir molt en compte en aquesta fase d’obra, els serveis soterrats i arquetes que 
poguessin existir per tal de mantenir-los i no causar-hi danys. 
 
Tot el material sobrant procedent de l´excavació que no sigui tolerable per aprofitament, es 
portarà a l´abocador. 
 

 
2.5.5.-  Replanteig. 
 
Pel que fa al replanteig de l’actuació, un cop realitzades les demolicions, s’haurà de començar 
a replantejar les cotes projectades del nou paviment previstes, per tal de tenir-ho en compte a 
l’hora de fer el rebaix del terreny. 
 

Un punt important del replanteig, serà a l’hora de realitzar la rigola central de recollida d’aigües, 
ja que s’hurà de mirar molt bé el pendent longitudinal, i tenir en compte tots els portals ja que 
marcaran el pendent transversal del carrer i marcarà les alineacions de la rigola de la vorera 
realitzades amb peces de formigó prefabricat col·locades longitudinalment. 

 
 
2.5.6.- Pavimentació. 

 

La secció del ferm en paviments de les dues zones diferenciades dels vials (Sol i 

Cantallops), quedarà de la seguent manera. 

 
Carrer del Sol: Voreres 
 
     Coronació del nucli refinat compactat al 95% P.M 
     Subbase de tot-u artificial de 15 cm (Z-1 al 98% P.M.) 
     Base de formigó HM-20 de 18 cm de gruix 
     Base de morter 250kg/m3  i beurada de ciment 3/4cm 
     Peces de formigó prefabricat de 60x40x8 cm (model ajuntament) 
 
Carrer del Sol: Calçada 
 



     Coronació del nucli refinat compactat al 95% P.M 
     Subbase de tot-u artificial de 15 cm (Z-1 al 98% P.M.) 
     Base de formigó HP-40 de 18 cm de gruix 
     Armadura de doble mallàs 
     Base de morter d’adherència 380kg/m3   
     Peces de formigó prefabricat de 20x10x10 cm (model ajuntament) 
 
Carrer de Cantallops: Calçada uniforme 
 
     Coronació del nucli refinat compactat al 95% P.M 
     Subbase de tot-u artificial de 15 cm (Z-1 al 98% P.M.) 
     Base de formigó HP-40 de 18 cm de gruix 
     Armadura de doble mallàs 
     Base de morter d’adherència 380kg/m3   
     Peces de formigó prefabricat de 20x10x10 cm (model ajuntament) 
 
La renovació del paviment del carrer de Cantallops no comportarà cambis en rasants i 
pendents dons inici i final estan prefixats. 
El mateix passa amb el carrer del Sol a on les rasants que cambien son les referents a la 
calçada al modificar-la com a plataforma única.  
El condicionament de les voreres existents obligan a no modificar aquestes rasants. 
 

2.5.7.- Xarxa de serveis. 
 
 

1. Xarxa de sanejament d’aigües residuals 
  
Pel carrer del Sol, segons plànol facilitat per l’Ajuntament s’hi troba xarxa unitaria de diàmete 
30cm F i un pou de registre Ne082, aquest però no apareix al carrer i es tindrà que construir. 
Estarà situat segons el planell al inici superior del carrer del Sol. 
Al no tenir informació de la fondaria de  la claveguera, aquesta la obtindrem quant es faci el 
rebaix. 
 
Per la zona de la plataforma peatonal de l’escala i el carrer de Cantallops es troba la xarxa de 
diàmetre 1900 F, el pou de registre P1688 i la continuitat de la xarxa GA 1900x2500F 

 
2. Xarxa d’aigua potable 

 
No es preveu cap modificació ni intervenció 
 

3. Xarxa d’electricitat. Baixa tensió 
 
Actualment el carrer del Sol ja té subministrament elèctric a les edificacions existents mitjançant 
xarxa elèctrica de baixa tensió aèria. Aquesta xarxa es troba grapada a la façana amb diversos 
creuaments aeris entre els dos costats del carrer. 
 
No es preveu cap modificació ni intervenció 
 

4. Xarxa de telecomunicacions 
 
Actualment existeix subministrament de telecomunicacions a les edificacions existents.Aquesta 
xarxa és aèria i grapada a la façana amb creuaments aeris. 
 
En el projecte d’urbanització es preveu l’obra civil necessària per la implantació de xarxes de 
telecomunicacions soterrades, composta per canalitzacions de 4 conductes de PVC de 63 mm 
formigonades i arquetes M. En aquest projecte d’urbanització no es contempla el cablejat ni la 
retirda del cablejat aeri grapat a les façanes, que esrequerirà a posteriori a l’empressa 
subministradora. 
 
Es preveuen escomeses mitjançant un tub de diàmetre 40mm desde l’arqueta M fins la façana 



La xarxa corresponent està grafiada en el plano (pl.16/19) 

5. Xarxa de gas 
 
Actualment existeix xarxa de gas al llarg del carrer del Sol però hi ha dubtes si arriba fins els 
habitatges del tram del P.A.U.1 que es troben al final d’aquest carrer i a la parcel·la EM . 
 
No es preveu la renovació ni ampliació d’aquesta xarxa de subministrament de gas. 
Si l’Ajuntament ho creu necessari es podria ampliar fins la zona que no hi hagi. 
 
 

      6.    Xarxa d’enllumenat 
 
La zona ja té enllumenat públic, el qual es troba grapat a la façana. Les lluminàries són tipus 
braços subjectes a les façanes. Hi ha a la façana del edifici del carrer de cantallops i a la 
façana testera existent. 
 
En el projecte d’urbanització no es preveu renovar l’enllumenat públic ni soterrar-lo. 
Però si que es preveu una nova lluminària amb bàcul en el parterre extrem superior del carrer 
del Sol. En aquest càs es tindria que soterrar desde la línia aèria més pròxima fins la base de la 
lluminària a travès de una canalització corrugada de diàmetre 110 en rasa de uns 70 cm de 
profunditat, per la poca incidència de trànsit, i formigonada. 
 
 

2.5.8.- Senyalització. 
 
 
No s’han previst senyalitzacions vertical ni horitzontals. Si fòs el càs: 
 
-. Norma 8.1-IC referent a la senyalització vertical 
-. Norma 8.2-IC referent a marques viàries 
  
 

2.5.9.-  Supresió de barreres arquitectòniques urbanització: 

 

 
Tots els itineraris compleixen els següents requisits: 
 

- Amplada lliure minima de 0,90 m. i alçada lliure d´obstacles de 2,10 m. 
- El paviment  es dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propi gravat de les peçes.  
- Els el.lements d´urbanització que formen part dels itineraries són adaptats  

 

 
 
2.6.-   ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ. 
 
 
2.6.1.- Termini  d´Execució de les Obres i de garantía. 

 
Les obres que afecten a la zona dreta de l’escala i que pertanyan a la totalitat del P.A.U.2 i una 
petita part EL1 al P.A.U.1, es podran executar conjuntament amb les obres dèdificació del 
edifici a construir en  la parcel·la propietat de MANPAD S.L. que completan la superfície del 
P.A.U.2, i tindran un termini d´execució màxim al límit d’execució del edifici comentat. 
Les obres que afecten a la resta del àmbit, (banda de l’escala i banda dreta de l’escala), serà 
l’Ajuntament de Parets el responsable de definir l’inici d’aquestes, tenin en compte que també 
s’està redactan altre projecte d’urbanització que contempla la resta del carrer del Sol i de 
Cantallops que quedaran per urbanitzar. 
 



Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 
característiques de les obres  projectades, es proposa que el termini de construcciò de totes les 
obres incloses en aquest projecte sigui de 5 mesos. 
 
El contractista adjudicatari quedarà compromés a conservar, al seu càrrec i fins que siguin 
rebudes provisionalment les obres, totes les unitats realitzades que integren el Projecte. 
 
El Contractista queda obligat a la conservació de les obres, sense despesa addicional, durant 
el período de garantía, realitzant les operacions oportunes per a mantenir-les en perfecte estat. 
 
Finalitzades les obres es signarà l´acta de recepció i començarà el termini de garantía, el 
període de garantia serà de DOTZE (12) mesos, a comptar des de la data de la Recepció 
Provisional de les obres. 
 
 

2.6.2.- Classificació del contractiste. 
 
En ser l’import de les obres inferior a 500.000 € no és necessària classificació per al 
contractista. 

 
 
2.6.3.- Classificació del contractiste. 
 
En ser el termini de les obres inferior a un any, no es necessària la revisió de preus. 

 
 
2.6.4.- Compliment de la normativa vigent. 

 
Es fa constar que el present projecte constitueix una obra completa, i que compleix la 
normativa vigent que queda reflectida en l´annex. 

 
 
2.6.5.- Relació de documents que integren el projecte. 

 

 
            DOCUMENTACIÓ ESCRITA 

 
            Memoria i Annexes. 
             Normativa d´obligat compliment. 
             Plec de Condicions Generals. 
             Plec de Condicions Econòmiques i Administratives. 
             Plà de control de qualitat 
             Amidament i Pressupost. 
             Gestió de residus 
            Estudi bàsic de seguretat I salut 

             
            DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
            Plànols. 
             Dossier fotogràfic, estat actual 

 
2.6.6.-  Seguretat i Salut en el treball. 

 

 
S´ha inclòs en el present projecte el pressupost necessari per a garantir la seguretat i salut en 
el treball. 

 



2.6.7.- Resum de pressupost. 

 
 

 
c.1.  ACTUACIONS PRÈVIES......................................................      113,91 
c.2.  DEMOLICIONS............................................................  6.985,95 
c.3.  CONDICIONAMENT DEL TERRENY.....................................  8.875,12      
c.4.  FONAMENTACIONS............................................................. 29.954,43 
c.6.  FERMS I PAVIMENTS URBANS............................................47.055,16 
c.7.  INSTAL·LACIONS ....................................................................8.755,64 
c.8.  JARDINERIA ........................................................................... 5.822,40 
c.9.  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZANTS..............................    2.516,40 
c.10. EQUIPAMENT  URBÀ............................................................  6.037,62      
c.2.  SS.SEGURETAT I SALUT ………………………………...         3.193,00  

 
 
Pressupost d’Execució Material ................................................. 119.309,463   
 
( Arquimides Cype v. 2021.c)                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Masnou  8 de Març de 2021. 

 
                                                                                                   

 

Ricard Pérez Gómez, arquitecte 
 



 
 

B.-   ANNEXES  

 
B1.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
 
normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   

 

general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

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

(DOGC 5/8/2010) 

 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

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

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 



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

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

urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 

vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

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

de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 

 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

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

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT   
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1. MEMÒRIA   

1.1 INTRODUCCIÓ   

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a càrrec del contractista les despeses 

generades pel control de qualitat de les obres i feines de topografia, fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte.   

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) tres empreses 

degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al 

llarg de la totalitat de les obres.   

1.2. PROCÉS  

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama Gant, el pla d’obra, 

associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat.   

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de Control com a les 

necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.   

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:   

- els resultats dels assaigs realitzats;   

- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període.   

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, 

tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 

assaigs de control què estimi convenient.   

1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA   

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i 

garantia.   

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant.   

1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL   

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars 

(PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del 

que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat 

PCTP.   

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la informació més 

adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol 

d’agrupament dels criteris de control.   

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli 

de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació 

o rebuig.   

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:   

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 

l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple).   

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

aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra).   

  

  

  

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:   

1. Operacions de Control a realitzar   

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de 

l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.  

2. Criteris de presa de mostra   

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.   

3. Especificacions   

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i 

assaigs). Per a cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal 

concretar per a poder definir unívocament les especificacions: criteri o font 

d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, ambient 

exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants 

s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha 

pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó 

aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control 

no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.   

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits 

de control que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de 

control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris 

generals.   

1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL   

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control 

exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen el nombre 

d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 

general:   

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar 

de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar 

materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 

sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.   

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 

suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest 

supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal 

i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.   

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control 

necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà 

sense estar considerat en aquest pla.   

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa 

únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han 

inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, 

certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran 

assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, 

encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no 

està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó 

d’aquesta planta.   

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si 

durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, 

resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec 
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del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previst.   

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i constitueix una 

proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.  

    

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL   2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA  
  

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES  
  

  

 2.2. MOVIMENTS DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA  
  

  

2.4.SUBBASE GRANULAR  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció   Assajos  

2.3.1 Previ  

*Replanteig en planta i alçat 

dels conductes.   

*Replanteig de la correcta 

distribució dels 

encreuaments de vial, 

arquetes, embornals, pous 

de registre, escomeses i 

altres elements singulars.   

*Protecció dels materials   

  

 

*Acceptació de la 
procedència dels 
materials .  

  

2.3.2 Execució   
* Acceptació equips de 
maquinària.   
  

  

*Comprovació geomètrica i 

condicions de seguretat de les 

rases.   

*Anivellament fons rasa.   

*Col·locació seient formigó.   

*Resistència canonades.   

*Col·locació canonades.  

*Execució formigó de protecció i 

argollada.   

*Comprovació de cota de les 

canonades respecte a les 

rasants dels vials.   

*Execució pous de registre, 

embornals, escomeses i 

elements singulars.   

*Compactació de rases.  

*Execució encreuaments de 

vials.   

*Proves estanquitat canonades.   

 

*Formigó 
d’assentament i 
protecció.   
* Qualitat de sòls per a 

reblert de rases. 

*Resistència 

d’elements prefabricats.  

*Compactació de rases.  

*Proves d’estanquitat 

canonades.   

2.3.3 Confirmació  *Fase prèvia capa subbase.   
      

   

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

Previ  Control del replanteig  

*Disponibilitat dels terrenys.   

Enllaç amb la vialitat existent.  
*Comprovació en planta de les 
dimensions dels espais públics i 
parcel·lats.   
*Comprovació de les rasants 
d’espais parcel·lats.   
*Possible existència de serveis 
afectats.   
*Comprovació dels punts de 
desguàs del clavegueram i dels 
punts d’escomesa dels diferents 
serveis.   
*Compatibilitat amb els  

*Sistemes Generals. *Elements 

existents a demolir o conservar.   

  

Confirmació  

Signatura “ACTA DE 
REPLANTEIG” (Ordre  
d’iniciar les obres)  

    

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.2.1 Previ  

Definició cotes 

d’esbrossada.  

Definició equips de 

moviments de terres.  

Definició cotes 

d’excavació segons 

qualitat dels sòls.   

Definició préstecs i 

abocadors.   

Extensió i compactació.   

- Contingut de grava i sorra.  

-  Contingut de pedra.   

- Contingut de matèria 

orgànica.   

- Esquerdes o fissures al 

terreny natural.  -  Existència 

d’argiles  -  plàstiques.  - 

 Materials plàstics -   

perillosos.   

*Qualitat dels terrenys 
existents.   
  

2.2.2 Execució   

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre  

d’iniciar les obres)  

Extensió i compactació.   

- Gruix.   

- Refinament.   

- Localització tous.   

Extensió i compactació.   

- Pendent de l’esplanada. - 

 Drenatge natural -   

cunetes.   

*Qualitat de sòls per a 
formació de terraplens.   
*Compactació.   

2.2.3 Confirmació  

*Fase prèvia capa 

subbase.   

  

Extensió i compactació.  gruix.   
Refinament.   

Localització tous.   

Extensió i compactació.   

Pendent de l’esplanada. 

Drenatge natural  cunetes.   

  

   

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.4.1 Previ  

*Replanteig en planta i alçat 
dels conductes.   
*Replanteig de la correcta  

distribució dels 

encreuaments de vial, 

arquetes, embornals, pous 

de registre, escomeses i 

altres elements singulars.   

* Repàs i compactació de 
l’esplanada.  
* Comprovació geomètrica 

dels  

perfils transversals de 
l’esplanada.  
* Comprovació 
encreuaments de calçades.  
* De la procedència 
(préstec, gravera o cantera).   

  

*Acceptació de l’esplanada.  

*Acceptació de la 
procedència del material de 
subbase .  
  

2.4.2 Execució     

* Extensió de la cap de subbase.  

* Humectació i compactació de la 

capa de subbase.  

* Comprovació de la 
qualitat del material.  
* Compactació.   

2.4.3 Confirmació  *Fase prèvia capa base.      
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2.5. VORADES. COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES  
 

 2.7. PAVIMENTACIÓ  
  

               2.7.1. Base de calçada  
  

  

2.6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS  
  

   

  

 2.7.2.  
                   

Formigó en 

base de 

voreres  

  

       

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.5.1 Previ  

*Replanteig. * Acceptació 

de la procedència del 

material per a vorades.   * Geometria i acabats,  

*Acceptació de la 
procedència del material 
per a vorades.   
  

2.5.2 Execució   
* Control topogràfic de 

l’execució.  

* Refús d’elements per a 
vorades defectuosos.  
* Control visual 
d’alimentació i anivellació.  
* Execució de formigó de 

base i protecció.  

* Execució de vorades. 

* Formigó base i 

protecció.   

2.5.3 Confirmació  
* Fase prèvia de 

pavimentació.   
   

* Les mateixes 

inspeccions que en els 

punts 2.5.1 i 2.5.2  

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.7.1.1 Previ  

*Acceptació de la subbase 
granular.  
*Acceptació de la 

procedència de materials 

de base de grava-ciment. 

Acceptació del projecte de 

mescla o fórmula de treball 

grava-ciment.   

*Repàs de la capa de subbase. 

* Procedència (cantera o 

instal·lació de matxucadora). * 

Procedència (instal·lació de 

producció d’àrids i de la planta 

o central de fabricació.   

* Acceptació de la capa 
de subbase. 
*Acceptació de la 
procedència.  
*Acceptació del projecte 

de mescla.  

2.7.1.2 Execució    

*Extensió de la capa de base. 
*Humictació i compactació de la 
capa base.  
*Cura de la capa base de 

gravaciment (màxim 2 a 5 H. 

d’acabat).  

* Comprovació de la 

qualitat del material. * 

Compactació de la 

capa base. * 

Resistència a 

compressió de base 

de grava-ciment.  

2.7.1.3 Confirmació  

*Acceptació definitiva de 
vorades i rigoles abans del 
paviment definitiu.  
*Acceptació de l’acabat de 

coronació de pous, 

embornals i elements 

singulars.  

* Repàs definitiu de base. 

*Comprovació pendents 

transversals.   

* Acceptació de la capa 

base (no necessària si el 

paviment definitiu es 

col·loca immediatament 

després de la base).   

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.6.1 Previ     

*Comprovació en planta i alçat de 
la situació de cada servei a la zona 
de vorera.   
*Coordinació i ordre d’implantació 
dels diferents serveis.  *Connexions 
exteriors dels diferents serveis.   
*Replanteig d’elements urbans.   

*Procedència dels materials.   

*Acceptació de la 
procedència dels materials 
específics de cada servei.   
  

2.6.2 Execució     

* Control geomètric.  

* Disposició en planta i alçat 
de cada servei.  
* Col·locació de canonades 
d’aigua, electricitat i gas. * 
Col·locació del formigó, tubs i 
separadors de la xarxa.  
* Execució d’arquetes i 
elements singulars.  
* Abastament d’aigua en 
fase prèvia.  
* Execució, reblert i 
compactació de rases.  
* Col·locació conductes 
d’enllumenat.  
* Col·locació punts de llum.  

* Terraplè coronació voreres.  

* Instal·lació línies 

elèctriques.  

* Control 
geomètric. * 
Normalització de 
recepció en obra. * 
Formigó per a 
canalització telefònica. 
* Formigó armat per a 
arquetes i elements 
singulars.  
* 2.3.2 
(Resistència elements 
prefabricats). * Proves 
abastament d’aigua.  
2.3.2 (Qualitat dels 
materials de reblert i rases 
de clavegueram)  
2.3.2 (Compactació rases 
clavegueram)   
2.2.2 (Moviment de terres i 
formació de l’esplanació).   
  

2.6.3 Confirmació  

* Acceptació de les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas, 

telefonia i elèctriques. * 

Certificat d’instal·lacions 

elèctriques   

   * Proves definitives 
aigua. * Proves 
mandrinada telefònica.  
* Normalitzats de 

recepció xarxes de gas i 

instal·lacions elèctriques.  

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.7.2.1 Previ  

*Acceptació de la coronació 
del terraplè de la vorera.  
*Acceptació de la disposició 
final de les arquetes i 
elements singulars de vorera. 
(Control de cotes superiors).  

*Definició  situació 

 dels escocells.   

*Definició de les condicions 
d’execució.  
Dosificació formigó.  

Consistència.  

Juntes.  

*Acceptació de l’esplanada  
*Acceptació de 

l’esplanada  

2.7.2.2 Execució   

  *Anivellació i acabat del 

formigó  

*Control geomètric 

*Execució del formigó de 

les voreres.  

2.7.2.3 Confirmació  

    *2.7.2.2 Control 

geomètric  
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2.7.3. Formigó en paviment calçada  
  

Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  

2.7.3.1 Previ  

*Acceptació de la capa de 
base.  
*Acceptació de la dosificació 
del formigó (Acceptació dels 
àrids).  
*Definició de les condicions 
d’execució.  
Dosificació formigó.  

Consistència.  

Juntes.  

*2.7.1.3  

*Acceptació de l’esplanada  

*Instal·lació de procedència  

*2.7.1.3  

*Tram de prova de 

paviment de formigó.  

2.7.3.2 Execució   

*Acceptació  de  

maquinària  

la  *Execució dels paviments  

de formigó  

• Control de cotes.  

• Acabat superficial.  

• Execució  de 

juntes.  

• Comprovació punts 

 baixos  

(situació  

embornals) 

*Anivellació  i 

 acabat  

raspatllat del formigó  

*Control geomètric 

*Execució dels 

paviments de formigó  

2.7.3.3 Confirmació  
    *Confirmació paviment 

de formigó  

  
  

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT   

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

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

−  Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies.   

−  Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o 

cada 2 dies.   

−  Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.   

−  Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 

menor.   

−  Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.   

• Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 

103-501) com a referència al control de compactació del terraplè.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.   

3. Especificacions   

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.   

Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3):   

Terres adequades:   

Elements de mida superior a 10 cm .............................................................Nul   

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 35%   

Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .......................................................................< 40   

Densitat del Próctor normal (NLT-107).......................................≥ 1,750 kg/dm3   

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)   

- Esplanada E1 / coronació de terraplè.....................................................> 5   

- Esplanada E2 ......................................................................................> 10  Inflamen dins de l'assaig 

CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2%   

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1%  Terres 

seleccionades:   

Elements de mida superior a 8 cm ...............................................................Nul  Elements 

que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 25%   

Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) ..................................................................< 30   

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 10   

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):   

- Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè..........................................> 10   

- Esplanada E3 ......................................................................................> 20  Inflamen dins de l'assaig 

CBR (compactació al 95% PN).............................Nul   

Contingut de matèria orgànica (NLT-118).....................................................Nul   

  

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques:   

  

Equivalent de sorra (NLT-113)....................................................................> 30   

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)...........................................................0   

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa 

pel tamís 0,4 UNE.   

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 

S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

  

1. Operacions de Control.   

  

• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.   

• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient.   

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

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 

determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. En la zona d’aplicació 

de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada estesa, 

cada 20 m lineals com a màxim.   

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   

• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.   
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3. Especificacions   

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 

a la seva eliminació.   

Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim.  

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada.   

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el 

grau de compactació exigit.   

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.   

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.   

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DF   

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.   

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.   

El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.   

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 

embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.   

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 

viva o d'altres procediments adients.   

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 

següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.   

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 

realitzats a l’obra.   

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.   

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.   

Compactació de la coronació / esplanada..................................≥ 100% del PM   

Gruix de les tongades...........................................................................<= 25 cm  Mòdul 

d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196):   

Trànsit T0 i T1............................................................................≥ 60 MPa   

Trànsit T2 i T3............................................................................≥ 40 MPa  Trànsit 

T4 i vorals..................................................................................≥ 24 MPa  

  

Toleràncies d'execució:   

- Densitat seca (Próctor Modificat):.....................................................- 0,0%   

- Variació en l'angle del talús ..................................................................± 2°   

- Gruix de cada tongada ..................................................................± 50 mm  -  Planor 

.......................................................................................................± 15 mm/3 m   

- Nivells:   

o  Zones de vials ...........................................................................± 30 mm  o 

 Resta de zones .........................................................................± 50 mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 

control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.   

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 

sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.   

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 

es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 

assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.   

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, 

sòls amb característiques expansives.   

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les l imitacions establertes al plec de 

condicions.   

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT  

ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

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

−  Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.   

−  Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3.   

−  Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.   

−  Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.   

−  Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.   

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al 

plec, cada 2500 m3:   

 −  Resistivitat elèctrica   

 −  Contingut de ió clor (Cl-)   

 −  Contingut de sulfats solubles (SO4-)   

 −  Determinació del Ph d’un sòl   

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

referència al control de compactació.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

3. Especificacions   

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.  Classificació 

de les terres utilitzables (PG3):   

Terres tolerables:   

Contingut de pedres de D > 15 cm ..........................................................<= 25% en pes  

S'han de complir una de les següents condicions:   

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)................................................................< 40   

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)................................................................< 65  Índex de plasticitat (I.P.) 

(NLT-105 i NLT-106).................> (0,6 x L.L. - 9)   

Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,450 kg/dm3   
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Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 3  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118).....................................................< 2%  

Terres adequades:   

Elements de mida superior a 10 cm .............................................................Nul  Elements 

que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ....................................................< 35%   

Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 40   

Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,750 kg/dm3   

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 5   

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2%   

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1%  Terres 

seleccionades:   

Elements de mida superior a 8 cm ...............................................................Nul  Elements 

que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ....................................................< 25%   

Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 30   

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 10   

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN)....................................> 10   

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN).............................Nul   

Contingut de matèria orgànica (NLT-118).....................................................Nul   

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  

Característiques addicionals:   

Estreps:   

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades   

Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè:   

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra.   

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria per 

sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, 

l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º.   

Diàmetre màxim ..............................................................................<= 250 mm   

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.) ≥ 5000 m x Ohms   

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si 

es compleixen les condicions següents:   

- Contingut ió clor (Cl-) .............................< 1000 p.p.m. (obres no inundables)   

                   ..................................< 500 p.p.m. (obres inundables)   

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

        ............< 500 p.p.m. (obres inundables)   

Ph .....................................................................................................entre 5 i 10   

Reblerts de falsos túnels:   

Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material seleccionat que 

tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila.   

Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia.   

Cal que el material tingui característiques uniformes.   

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 

S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.   

• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.   

• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient.   

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

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 

densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

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

la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.   

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 

uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 

reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control 

de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.   

3. Especificacions   

Condicions generals:   

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.   

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.   

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les 

instruccions de la DF   

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 

a la seva eliminació.   

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.   

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.   

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels resultats 

dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida.   

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.   

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 

contínua de separació.   

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.   

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la tongada 

següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.   

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.   
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 

viva o d'altres procediments adients.   

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 

nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega 

(DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents.   

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.   

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  

Gruix de les tongades .........................................................................<= 25 cm  Toleràncies 

d'execució:   

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

- Nivells ............................................................................................± 30 mm   

Estreps i murs:   

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural davant 

el mur per evitar possibles desplaçaments.   

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.   

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 

coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.   

Densitat de la compactació:   

- En estreps ................................................................................≥ 100% PM   

- en la resta de casos ...................................................................≥ 95% PM  −  Rebliment de murs prefabricats 

ancorats al terraplè:   

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.   

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes 

estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.   

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment.   

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques.   

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.   

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.   

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta 

zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment.   

Fals túnel:   

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i no hagin passat 

28 dies des del formigonament.   

El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a omplir.  

Gruix del rebliment <= 1 m:   

- Compactació .........................................................................≥ 95% del PM   

- Pes a cada eix de la maquinària .....................< 6 t  Gruix del rebliment > 1 m:   

- Pes a cada eix de la maquinària .............................< 20 t  Rases i Fonaments:   

Compactació del reblert de fonaments   

de petites obres de fàbrica .................................................≥ 98% del PM  

Altres casos.......................................................≥ 95 % del PM   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.   

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 

control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa.   

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 

sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.   

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 

es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 

assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.   

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, 

sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 

condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF   

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

  

ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

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

−  Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.   

−  2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.   

−  Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m3 o 

cada 2 dies si el volum executat és menor.   

−  Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.   

−  Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.   

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

executat és menor.   

−  2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE amb dues o 

més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.   

−  Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és  

menor.   

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

a referència al control de compactació.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.   

3. Especificacions   

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb granulometria continua, procedents de 

pedra de pedrera o granulats naturals.   

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF   

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.   

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 

7-050).   

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ...............................................................> 2   
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La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als 

altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura.   

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 

següents:   

  

Índex de llenques (NLT-354) ....................................................................<= 35   

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):   

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................< 30   

- Resta de trànsits ..................................................................................< 35   

Equivalent de sorra (NLT-113):   

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................> 35   

- Resta de trànsits ..................................................................................> 30   

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.   

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona 

de treball.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s’autoritzarà l’ús del material corresponent.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.   

• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual 

de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.   

• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de 

la temperatura ambient.   

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

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat 

i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

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

de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 

dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada 

i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.   

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   

• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.   

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % 

amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).   

3. Especificacions   

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i 

forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. 

La DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.   

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 

qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 

excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.   

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 

central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.   

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

comprès entre 10 i 30 cm.   

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.   

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 

composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.   

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 

manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.   

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 

preparació per a col·locar la capa següent.   

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-

se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.   

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 

no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 

prevista.   

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 

derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.   

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DF.   

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica.   

Compactació..................................................................................>= 100% PM   

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):   

Subbase (trànsit T0-T1).........................................................>= 100 MPa   

Subbase (trànsit T2-T3)...........................................................>= 80 MPa   

Subbase (trànsit T4-vorals)......................................................>= 40 MPa   

Base (trànsit T0-T1)...............................................................>= 120 MPa  Base 

(trànsit T2-T3)...............................................................>= 100 MPa  Base 

(trànsit T4-vorals)............................................................>= 60 MPa  

Toleràncies d'execució:   

- Replanteig de rasants ............................................................................+ 0             ...............................................- 1/5 

del gruix teòric   

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:   

Trànsit T0, T1 i T2..............................................................± 15 mm   

Trànsit T3 i T4.....................................................................± 20 mm   

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

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 

profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.   



 

  

   
                                     - 10 -  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.   

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del 

plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut 

circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DF.   

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que 

es produeix segregació o contaminació del material.   

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 

condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 

sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.   

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 

es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 

assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.   

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.   

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 

condicions.   

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”   

ÀMBIT: CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 

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

−  Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària.   

−  Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o 

fracció diària.   

−  Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diària si el volum executat és menor.   

−  Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diària si el volum executat és menor.   

−  Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diària si el volum executat és menor.   

−  Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diària si el volum executat és 

menor.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.   

3. Especificacions   

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, dipòsits naturals o sòls 

granulars.   

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF   

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04 (UNE 

7-050).   

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.   

Coeficient de neteja (NLT-172)...................................................................>= 2   

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149) < 40   

Equivalent de sorra (NLT-113)....................................................................> 30  CBR 

(NLT-111)............................................................................................> 20  

Plasticitat:   

- Límit líquid (NLT-105).........................................................................< 25   

- Índex de plasticitat (NLT-106)..............................................................< 6   

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona 

de treball.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s’autoritzarà l’ús del material corresponent.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.   

• Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa.   

• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient.   

• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 

10 m lineals com a màxim.   

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   

• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF   

3. Especificacions   

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 

a la seva eliminació.   

El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a la superfície final.   

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigi0des.   

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.   

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.   

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.   

Gruix de les tongades..........................................................................<= 30 cm  Toleràncies 

d'execució:   

- Gruix de cada tongada ..................................................................± 50 mm   

- Planor .....................................................................................± 15 mm/3 m   

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:...........± 15 mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   
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Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

  

ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Aprovació de la dosificació presentada pel contractista   

• Control de les condicions de subministrament.   

• Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra (màxim 4 assaigs per 

dia).   

• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.   

3. Especificacions   

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 

de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.   

Subministrament: En camions formigonera.   

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 

iniciat l'adormiment.   

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original.   

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:   

- Nom de la central que ha elaborat el formigó   

- Número de sèrie del full de subministrament   

- Data de lliurament   

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  -  Especificacions del formigó:   

- Resistència característica   

- Formigons designats per propietats:   

o Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  o 

 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  o 

 Formigons designats per dosificació:   

o Contingut de ciment per m3  o Tipus d'ambient segons la 

taula 8.2.2 de la EHE  o Relació aigua/ciment (amb 0,02 de 

tolerància)  o Tipus, classe i marca del ciment  o Grandària 

màxima del granulat  o Consistència  o Tipus d'additiu segons 

UNE_EN 934-2, si n'hi ha  o Procedència i quantitat de les 

addicions o indicació que no en té  o Designació específica del 

lloc de subministrament  o Quantitat de formigó que compon la 

càrrega, en m3 de formigó fresc  o Identificació del camió i de la 

persona que fa la descàrrega  o Hora de càrrega del camió  o 

Hora límit d'us del formigó   

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 

segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.   

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.   

S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el contrari.   

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.   

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.   

Tipus de ciment CEM I   

Classe del ciment >= 32,5   

Contingut de ciment:   

>= 150 kg/m3   

<= 400 kg/m3   

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):   

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm   

- Consistència plàstica.......................................................................3 - 5 cm   

- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm   

- Consistència fluida .....................................................................10 - 15 cm   

Toleràncies:   

- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca..........................................................................Nul·la   

- Consistència plàstica o tova..........................................................± 1 cm   

- Consistència fluida........................................................................± 2 cm  Toleràncies respecte de la 

dosificació:   

- Contingut de ciment, en pes ...............................................................± 1%   

- Contingut de granulats, en pes ...........................................................± 1%   

- Contingut d'aigua ................................................................................± 1%   

- Contingut d'additius ............................................................................± 3%   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.   

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.   

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades queda dins de l’interval 

estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 

l’amasada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.   

  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.   

• Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.   

• Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).   

2. Criteris de presa de mostra   

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF   

3. Especificacions   

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C.   

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.   
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L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   

La superfície ha de ser plana i anivellada.   

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.   

Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE):   

Gruix de la capa ................................................................................- 30 mm   

Nivells   

 -  Cara superior..................................................................................+ 20 mm   

............................................................................. - 50 mm  Planor 

.......................................................................................± 16 mm/2 m   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF   

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.   

REFERÈNCIES:   

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 

realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.   

• Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 

2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests 

assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   

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

la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE.   

• Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En particular, 

es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).   

• En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de formigó del mateix tipus 

i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a 

compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es 

controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 

N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, 

quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot 

poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades.   

• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.   

3. Especificacions   

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 

de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.   

Subministrament: En camions formigonera.   

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 

iniciat l'adormiment.   

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original.   

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:   

- Nom de la central que ha elaborat el formigó   

- Número de sèrie del full de subministrament   

- Data de lliurament   

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  -  Especificacions del formigó:   

- Resistència característica  -  Formigons designats per propietats:   

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  -  Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  - 

 Formigons designats per dosificació:   

- Contingut de ciment per m3   

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE   

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)   

- Tipus, classe i marca del ciment   

- Grandària màxima del granulat   

- Consistència   

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Designació específica del lloc de subministrament   

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc   

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  -  Hora de càrrega del camió   

- Hora límit d'us del formigó   

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 

segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.   

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.   

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació:   

- Consistència   

- Grandària màxima del granulat   

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó   

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats   

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació   

- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat   

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat   

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2   

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca  -  TM: Grandària màxima 

del granulat en mm.   

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 

com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)   

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades 

que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE.  Resistència a compressió  al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència 

a 28 dies   

Tipus de ciment:   

- Formigó en massa...........................................Ciments comuns (UNE 80-301)   

     .....................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307)   

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)   

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 

80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)   

Classe del ciment....................................................................................>= 32,5   

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:   

- Obres de formigó en massa...................................................>= 200 kg/m3   

- A totes les obres.....................................................................<= 400 kg/m3   

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 

kg/m3   

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):   

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm   

- Consistència plàstica......................................................................3 - 5 cm   

- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm   

- Consistència fluida........................................................................10-15 cm  L'ió clor total aportat pels components 

d'un formigó no pot excedir:   

- En massa amb armadura de fissuració..................<= 0,4% pes del ciment   

- En massa sense armadura de fissuració:.......................No hi ha restricció  -  Toleràncies d’assentament en el 

con d'Abrams:   

- Consistència seca.............................................................................Nul   

- Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm   

- Consistència fluida.......................................................................± 2 cm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

Es seguiran els criteris de la norma EHE:   

• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 

exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 

l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons 

les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:   

fcm = fck + 8 (N/mm2)  

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

(xi), ordenats de forma que   

x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck  

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 

assaigs característics acceptables.   

• No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.   

• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval 

estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 

l’amasada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.   

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

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

 −  fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT   

 −  fest < 0,9 fck Actuacions possibles:   

▪ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.   

▪ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 

norma EHE).   

▪ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).   

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural.  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:   

• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista   

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat.   

• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.   

• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.   

• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   

• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE.   

3. Especificacions   

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de 

ser aprovat per la DF   

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bona 

col·locació del formigó.   

En el pla hi ha de constar:   

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

de tractament dels junts de formigonat.   

Per a cada unitat hi ha de constar:   

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).   

- Característiques dels mitjans mecànics.   

- Personal.   

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).   

- Seqüència d'ompliment dels motlles.   

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons 

o d'altres).   

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.  -  Sistema de curat del formigó.   

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.   

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.   

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat 

la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.   
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Abocament amb bomba:   

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.   

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés 

en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar 

al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.   

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 

convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.   

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.   

Abocament des de camió o amb cubilot:   

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.   

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 

vibrar enèrgicament.   

El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.   

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:   

- 15 cm per a consistència seca   

- 25 cm per a consistència plàstica   

- 30 cm per a consistència tova   

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 

les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 

explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 

que es proposi, ha de ser aprovada per la DF   

En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i 

el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.   

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.   

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.   

La compactació s'ha de fer per vibratge.   

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.   

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat.   

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF   

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser com a mínim de:   

- 7 dies en temps humit i condicions normals   

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives   

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.   

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element 

amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, 

sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics.   

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions.   

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.   

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 

formigó de l'element hagi assentat.   

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.   

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF   

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no 

determini altres més restrictives.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF   

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.   

REFERÈNCIES:   

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

  

ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES D’ELEMENTS A FLEXIÓ   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 

realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.   

• Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 

4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per a cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-

304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús.   

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

la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE.   

• Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En particular, 

es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).   

• Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada dues setmanes si es consumeix 

menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes que s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, 

deixant la cinquena en reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la 

consistència del formigó, segons UNE 83-313. . Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en 

altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el 

formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden 

augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades.   

• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.   

  

2. Criteris de presa de mostra   
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.  

3. Especificacions   

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 

de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.   

Subministrament: En camions formigonera.   

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:   

- Nom de la central que ha elaborat el formigó   

- Número de sèrie del full de subministrament   

- Data de lliurament   

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  -  Especificacions del formigó:   

- Resistència característica  -  Formigons designats per propietats:   

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  -  Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  - 

 Formigons designats per dosificació:   

- Contingut de ciment per m3   

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE   

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)   

- Tipus, classe i marca del ciment   

- Grandària màxima del granulat   

- Consistència   

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Designació específica del lloc de subministrament   

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc   

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   

- Hora de càrrega del camió   

- Hora límit d'us del formigó   

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 

segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.   

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 

composició original.   

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació:   

- Consistència   

- Grandària màxima del granulat   

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó   

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats   

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació   

- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat   

- La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat   

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2   

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca  -  TM: Grandària màxima 

del granulat en mm.   

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 

com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)   

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades 

que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.   

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.  

Resistència a compressió  al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència a 28 

dies   

Tipus de ciment:   

- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301)   

- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)   

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)   

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE  

80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)   

Classe del ciment....................................................................................>= 32,5  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:   

- Obres de formigó armat..........................................................>= 250 kg/m3   

- Obres de formigó pretensat....................................................>= 275 kg/m3  -  A totes les 

obres.....................................................................<= 400 kg/m3   

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula  

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:   

- Formigó armat.......................................................................<= 0,65 kg/m3   

- Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3   

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):   

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm   

- Consistència plàstica.......................................................................3 - 5 cm   

- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm   

- Consistència fluida........................................................................10-15 cm   

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:   

- Pretensat................................................................<= 0,2% pes del ciment  - 

 Armat......................................................................<= 0,4% pes del ciment   

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:   

o  Consistència seca.............................................................................Nul  o 

 Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm  o 

 Consistència fluida........................................................................± 2 cm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

Es seguiran els criteris de la norma EHE:   

• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 

exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 

l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons 

les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:   
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fcm = fck + 8 (N/mm2)  

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

(xi), ordenats de forma que   

x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck  

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir 

assaigs característics acceptables.   

• No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.   

• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de l’interval 

estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 

l’amasada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.   

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

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

 −  fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT   

 −  fest < 0,9 fck Actuacions possibles:   

▪ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.   

▪ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 

norma EHE).   

▪ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:   

• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   

• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.   

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.   

• Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.   

• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.   

• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   

• Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.   

• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.   

• Prova de càrrega de l’element acabat, en estructures on sigui preceptiu.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE.   

3. Especificacions   

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que ha de 

ser aprovat per la DF   

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la bona 

col·locació del formigó.   

En el pla hi ha de constar:   

• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat.   

• Forma de tractament dels junts de formigonat.   

Per a cada unitat hi ha de constar:   

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).   

• Característiques dels mitjans mecànics.   

• Personal.   

• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).   

• Seqüència d'ompliment dels motlles.   

• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o 

d'altres).   

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.   

• Sistema de curat del formigó.   

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.   

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.   

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les armadures i demés elements ja 

col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.   

Abocament amb bomba   

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.   

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés 

en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar 

al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.   

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 

convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.   

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.   

Abocament des de camió o cubilot   

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.   

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 

vibrar enèrgicament.   

El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.   

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:   

- 15 cm per a consistència seca   

- 25 cm per a consistència plàstica   

- 30 cm per a consistència tova   

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 

les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 

explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.   

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 

que es proposi, ha de ser aprovada per la DF   

En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i 

el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.   

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.   

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.   
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La compactació s'ha de fer per vibratge.   

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.   

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat.   

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF   

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser com a mínim de:   

- 7 dies en temps humit i condicions normals   

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives   

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.   

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element 

amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, 

sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics.   

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions.   

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.   

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 

formigó de l'element hagi assentat.   

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació Tècnica.   

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.   

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF   

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la DF no 

determini altres més restrictives.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF   

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.   

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs informatius (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides.   

Els resultats de la prova de càrrega (en cas de realitzar-se), s’han d’ajustar estrictament al previst en el seu projecte.   

REFERÈNCIES:   

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

  

  

ÀMBIT: FORMIGÓ MAGRE EN CAPES DE BASE  

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control.   

Determinació de la fórmula de treball.   

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   

• Confecció de 4 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà el contingut d’aire 

ocluit (UNE 7-141) i la resistència a compressió a 7 dies (UNE 83-304).   

Control de fabricació i recepció.   

• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó magre.   

• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs:   

 −  Assaig granulomètric (UNE 7-139)   

 −  Equivalent de sorra (UNE 83-131)   

 −  Terrossos d’argila (UNE 83-130)   

• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 7-139).   

• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   

• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:   

• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   

• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es 

determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la consistència (UNE 83-313) i la resistència a compressió a 7 dies 

(UNE 83-304).   

• Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. 

Per a cada sèrie es determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la consistència (UNE 83-313) i la resistència a 

compressió a 7 dies (UNE 83-304 ).   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.   

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.   

3. Especificacions   

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 

prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:   

−  La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.   

−  La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 

μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.   

−  La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.   

−  La resistència a compressió a 7 dies.   

−  La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.   

−  Els temps de mescla i amassat.   

−  La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.   

  

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als 

Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.   

Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents:   

- Nom de la central que ha elaborat el formigó   

- Número de sèrie del full de subministrament   
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- Data de lliurament   

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  -  Especificacions del formigó:   

o  Resistència característica  o 

 Formigons designats per propietats:   

▪ Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE   

▪ Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  o  Formigons designats per 

dosificació:   

▪ Contingut de ciment per m3   

▪ Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  

▪ Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)   

▪ Tipus, classe i marca del ciment   

▪ Grandària màxima del granulat   

▪ Consistència   

▪ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

▪ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

▪ Designació específica del lloc de subministrament  o  Quantitat de formigó que compon 

la càrrega, en m3 de formigó fresc  o  Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  o 

 Hora de càrrega del camió  o  Hora límit d'us del formigó   

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.   

La consistència ha de ser l'especificada en el projecte o fixada per la DF.   

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.   

Ha de tenir un additiu airejant, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.   

Si el formigó conté cendres volants, la central que el subministri realitzarà un control sobre la producció o disposarà d'un 

segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.   

Resistència a la compressió simple (UNE 83-304):   

- Al cap de 7 dies .....................................................................................>= 8 N/mm2  -  Al cap de 90 dies 

.................................................................................>= 12 N/mm2   

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) ...................................2 - 6 cm   

Contingut de ciment ......................................................................>= 140 kg/m3   

Relació aigua/ciment ........................................................................0,75 - 1,50  

Partícules que passen pel tamís 160 micres UNE .........................< 250 kg/m3  

(Aquesta quantitat inclou el ciment i les addicions).   

Contingut d'aire ocluït en el formigó (en volum) ......................................4 - 6%   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les 

especificacions indicades. En cas de no complir la condició de resistència a compressió a 7 dies, la DF podrà considerar 

suficient el compliment de la condició a 90 dies.   

Els assaigs de resistència a compressió (recepció d’obra) es podran considerar satisfactoris si la mitjana de les sèries resulta 

per sobre de la resistència a la mateixa edat definida a la fórmula de treball. En cas contrari no s’acceptarà la partida de 

formigó rebuda.  

  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.   

• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó magre.   

• Inspecció del procés d’execució.   

• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.   

• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en 

perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. 

Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es 

sospiti que hagin problemes de regularitat superficial.   

• Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada que no supera els límits de:   

 −  Superfície màxima = 3500 m2   

 −  Longitud màxima = 500 m   

 −  Temps d’execució <= 1 dia   

Per a cada lot s’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   

La regularitat superficial de cada lot de formigó magre es controlarà dins de les 24 hores següents a la seva execució.   

3. Especificacions   

La capa de formigó no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 

irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la base de formigó magre.   

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i forats han de quedar reblerts.   

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   

Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després s'utilitzin 

a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF   

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.   

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.   

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre capes acabades, i han de deixar de funcionar a l'instant 

que aquestes s'aturin.   

La longitud de la reglada enrassadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 

superfície del formigó.   

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta distància 

s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m   

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm.   

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 

materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 

màquines.   

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 

Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.   

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 

fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.   

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils 

al mateix temps.   

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 

que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.   
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S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 

formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.   

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses 

o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim de 

2 h.   

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una 

antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre 

la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.   

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no  s'evapori 

l'aigua.   

Amb temps calorós s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 

indicacions de la DF   

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha 

de rebassar en cap moment els 30°C.   

Es prohibeix el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.   

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.   

La superfície de la capa no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.   

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.   

El formigó s'ha de curar obligatòriament amb productes filmògens.   

S'han de curar totes les superfícies exposades de la capa, incloses les seves vores.   

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de 

cura.   

Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic 

aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra.   

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda.   

Es prohibeix tot tipus de circulació sobre la capa de formigó durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a 

excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.   

El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa.   

S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.   

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels 

plànols.   

La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions.   

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica.  

Toleràncies d'acabat:   

- Nivells ............................................................................................- 30 mm   

- Planor de l'esplanada .............................................................± 15 mm/3 m   

- Desviacions en planta ....................................................................± 30 mm   

- Cota de la superfície acabada ........................................................+ 0 mm   

..............................................................- 30 mm   

- Regularitat superficial ..............................................................± 5 mm/ 3 m   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 

introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat 

exigit.   

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 

irregularitat es deguda a punts baixos, Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents 

solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.   

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar 

la zona de capa que ha de ser rebutjada.   

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 

qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”  

ÀMBIT: FORMIGÓ COMPACTAT EN CAPES DE BASE O SUBBASE   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de Control.   

Determinació de la fórmula de treball.   

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   

• Assaig Próctor Modificat (NLT-108), determinant-se la densitat màxima i humitat òptima de la mescla.   

• Confecció de 4 sèries de 6 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, compactades amb la humitat òptima 

corresponent a l’assaig PM. Per a cada sèrie es determinarà l’índex CBR (NLT-111) i la resistència a tracció indirecta 

(UNE 83-306) a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat).   

Un cop escollida la dosificació, i si no es disposa d’experiència suficient en la utilització de mescles similars, segons criteri de 

la DF, es comprovarà la sensibilitat de la capacitat de suport inicial en front a les variacions d’humitat i densitat de 

compactació. Es determinarà l’índex CBR (NLT-111) en, al menys, els següents 4 casos:   

−  Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM menys mig punt.  

−  Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM més mig punt.  − 

 Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 95 % PM   

 −  Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 97 % PM   

Control de fabricació i recepció.   

• Inspecció permanent a la planta de fabricació.   

• Es comprovarà la humitat de la mescla (NLT-102) un mínim de 5 cops al dia.   

• Dos cops al dia es comprovarà la granulometria (UNE 7-139), especialment el contingut de fins, i el contingut de ciment. 

S’haurà de dur un control del consum mig de conglomerant.   

• Comprovació dos cops per setmana, de l’exactitud de les bàscules i dosificadors d’aigua.   

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:   

• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada lliurament.   

• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, amb compactació 

del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la humitat de la mescla (NLT-102), la consistència (UNE 83-313) i la 

resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.   
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• Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons les normes NLT-310 i 

UNE 83-301, amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la humitat de la mescla (NLT-102), la 

consistència (UNE 83-313) i la resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.   

• Cada 2500 m3 i com a mínim un cop a la setmana, comprovació de la dosificació amb un assaig de desdoblament de 

formigó (separació i rentat de la mescla fabricada).   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amasades diferents.   

3. Especificacions   

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 

prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:   

−  La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.   

−  La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 

630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.   

−  La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.   

−  La resistència a tracció indirecta a 7 i 28 dies.   

−  La consistència del formigó fresc.   

−  Els temps de mescla i amassat.   

−  La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.   

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als 

Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.   

Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents:   

- Nom de la central que fabrica el formigó   

- Número de sèrie del full de subministrament   

- Data d'entrega   

- Adreça del subministrament i nom de l’usuari.   

- Especificacions del formigó:   

o Resistència característica  o Contingut màxim i mínim de 

ciment per m3 de formigó  o Tipus, classe, categoria i 

marca del ciment  o Consistència i relació màxima 

aigua/ciment  o Mida màxima del granulat  o Tipus d'additiu 

segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  o Designació específica 

del lloc de subministrament  o Quantitat de formigó de la 

càrrega  o Hora de càrrega del camió  o Identificació del 

camió  o Hora límit per a utilitzar el formigó   

La granulometria de la mescla d’àrids haurà de ser continua, i junt al ciment, haurà de quedar inclosa en un dels fusos 

següents:   

  

El fus H(20) només s’utilitzarà quan es prenguin mesures per a evitar problemes de segregació.   

La consistència ha de ser seca.   

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.   

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.   

Índex CBR (NLT-111) ................................................................................>= 65   

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):   

- Consistència ...................................................................................0 - 2 cm   

Resistència a la tracció indirecta (Assaig brasiler UNE 83-306) al cap de 28 dies amb compactació del 97% PM (NLT-108):   

 −  Formigó RTB-33 ....................................................................>= 33 kp/cm2   

Contingut de ciment .....................................................................>= 300 kg/m3   

Relació aigua/ciment ..............................................................................<= 0,55   

Toleràncies:   

- Assentament en el con d’Abrams: ......................................................Nul·la  Toleràncies respecte de la 

dosificació de la fórmula de treball:   

 −  Contingut de ciment, en pes ...............................................................± 1%   

 −  Contingut de granulats, en pes ...........................................................± 1%   

 −  Humitat ...............................................................................................± 1%   

 −  Contingut d'additius ............................................................................± 3%   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

A l’hora de determinar la fórmula de treball es recomana escollir les dosificacions de major densitat i menor sensibilitat a les 

variacions d’humitat. També es recomana no escollir granulometries riques en fins. No s’acceptarà una dosificació com a 

fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les especificacions indicades.   

Els resultats d’humitat hauran d’estar inclosos a l’interval definit per la humitat òptima de la fórmula de treball + % d’hum itat 

afegida per a compensar les pèrdues de transport i estesa ± % de tolerància fixada al plec.   

Si la resistència obtinguda als assaigs característics supera el 90 % de la definida a la fórmula de treball, es podrà acceptar 

l’inici del tram de prova (veure control d’execució).   

Les resistències a tracció indirecta a 7 dies hauran de ser iguals o superiors a les especificades, per a cada una de les 

provetes assajades. No obstant, la DF podrà acceptar el lot sempre que la mitjana de les resistències de les provetes de la 

sèrie estigui d’acord a l’especificat, i l’incompliment individual no superi els 4 Kp/cm2.   

La quantitat de ciment utilitzada haurà de estar dins dels marges previstos.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

Tram de prova   

• Confecció, al menys, de 5 provetes d’amasades diferents, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, amb compactació 

del 97% PM. Determinació de la consistència de la mescla (UNE 83-313) i de la resistència de les provetes a tracció 

indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.   

• Control i establiment dels procediments de compactació. Determinació del gruix de la capa abans de compactar.   

• 20 determinacions de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada.   

• Control i establiment del procés de curat del formigó.   

 -  Control de compactació i de l’element acabat.   

• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó compactat.   

• Inspecció del processos de compactació i curat. Control del gruix de la capa abans de compactar cada 10 m lineals.   
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• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en 

perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. 

Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es 

sospiti que hagin problemes de regularitat superficial.   

• Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó compactat que no supera els següents límits:   

Superfície =1000 m2   

Temps d’execució <= 1 dia   

Per a cada lot es realitzarà:   

− Determinació de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada amb una freqüència mínima de 

una mesura per cada 100 m2 (mínim 5 determinacions).   

 −  Extracció de 2 testimonis per a control del gruix final de la capa.   

• Assaig de placa de càrrega (DIN 18134) cada 3000 m2.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   

En el tram de prova, els punts de determinació de la densitat i humitat in-situ s’escolliran de forma aleatòria repartits en tota 

la superfície de la capa.   

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà dins de les 24 hores següents a la seva execució.   

3. Especificacions   

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 

qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 

excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.   

Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després s'utilitzin 

a l'obra.   

Els procediment de compactació i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.   

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.   

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la D.T., amb 

les toleràncies establertes.   

Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples sencers; en cas contrari, s'haurà d'obtenir l'ample total dins del 

termini de treballabilitat del primer material col·locat.   

Els junts de treball transversals han de ser verticals i disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat en temps superior al 

de treballabilitat de la mescla.   

En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de suspendre l'execució.   

S'ha d'assegurar un termini mínim de treballabilitat del formigó de:   

-  5 hores, si s’estén a l'ample sencer, a la temperatura prevista en el moment de l'execució.  - 

 7 hores, si s’estén per franges, a la temperatura prevista en el moment de l'execució.   

El grau de compactació de la capa, referit a la densitat màxima Próctor Modificat, no serà inferior al 100%.   

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.   

Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues contigües un cordó longitudinal de 50 cm sense compactar, el qual es 

compactarà en executar la segona franja.   

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se dins del termini de treballabilitat de la mescla.   

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge.   

La superfície s'ha de mantenir constantment humida.   

Un cop acabada la capa de formigó compactat s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes 

per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer en un termini màxim de 12 h des de la finalització del piconatge.   

S'ha de comprovar a tots els semi perfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels 

plànols.   

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica.   

No es permetrà la circulació de vehicles pesats sobre la capa durant un període mínim de tres dies.   

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega)   

Subbase (trànsit T0-T1).........................................................>= 100 MPa   

Subbase (trànsit T2-T3).........................................................>= 80 MPa   

Subbase (trànsit T4-vorals)....................................................>= 40 MPa   

Base (trànsit T0-T1)...............................................................>= 120 MPa  Base 

(trànsit T2-T3)........................................................................>= 100 MPa  Base 

(trànsit T4-vorals)...................................................................>= 60 MPa  

Toleràncies d'acabat:   

- Gruix de la capa  (mesurat en testimonis extrets de la capa compactada)......15 mm   

- Desviacions en planta de l'alineació .............................................................± 50 mm   

Els forats dels sondeigs han de ser reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que la resta de la capa, la qual ha de ser 

correctament compactada i allisada.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 

introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat 

exigit.   

Es definirà com a lot d’acceptació o rebuig el material corresponent a 1000 m2 o fracció diària compactada si aquesta és 

menor. No s’acceptarà la compactació d’un lot on la mitjana dels valors de densitat obtinguts estigui per sota del valor 

especificat. En els punts individuals es permet una tolerància de fins a 2 punts percentuals per sota del valor especificat. En 

cas d’incompliment caldrà continuar la compactació (si és possible) repetint-se els assaigs a càrrec del Contractista. Si 

finalment no s’arriba al grau de qualitat exigit, no s’acceptarà el lot i es repetirà total o parcialment, l’execució del tram. En 

cas d’una repetició parcial, es podran realitzar assaigs pròxims a la zona d’incompliment per tal de delimitar-la.   

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per abrasió amb discs 

de diamant. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: augmentar el 

gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes 

primes un cop finalitzat el piconatge.   

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar 

la zona de capa que ha de ser rebutjada.   

La reparació de zones que superin les toleràncies s'ha de fer dins del termini màxim fixat per a la treballabilitat de la mescla. 

Si aquest termini és superat, s'ha de reconstruir la zona.   

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb material de la mateixa 

qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars   

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firme   
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ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:   

− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la norma 

EHE.   

 −  Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.   

• Assaigs de control (control normal de la EHE):   

−  Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana 

entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del 

mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es 

realitzaran els assaigs següents:   

▪ Comprovació de la secció equivalent.   

▪ Comprovació de les característiques geomètriques de les barres  ▪  Aptitud al 

doblat-desdoblat (UNE 36-068).   

−  Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, 

es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de 

trencament) segons la norma UNE 7-474.   

−  En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra (segons EHE 

apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068).   

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podran 

augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 

producte.   

2. Criteris de presa de mostra   

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control 

plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 

abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte.   

3. Especificacions   

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:   

- En el cas de productes certificats:   

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE  -  El certificat d’adherència per a les barres i 

filferros corrugats.   

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 

31.3, i 31.4 de la norma EHE   

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents 

a la partida servida.   

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):   

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques   

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques   

- Resultat de l'assaig de composició química   

- Certificat específic d'adherència   

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.   

Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)   

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.   

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.   

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 

següents:   

- Malles electrosoldades   

- Armadures bàsiques electrosoldades   

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves pròpies normes.   

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068   

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), 

país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).   

La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.   

Mides nominals:   

+-----------------------------------------+   

¦Diàmetre ¦ Area de la secció ¦ Massa ¦   

¦nominal e ¦ transversal S ¦ ¦   

¦ (mm) ¦ (mm2) ¦ (Kg/m) ¦   

¦----------¦--------------------¦---------¦   

¦ 6 ¦ 28,3 ¦ 0,222 ¦   

¦ 8 ¦ 50,3 ¦ 0,395 ¦   

¦ 10 ¦ 78,5 ¦ 0,617 ¦   

¦ 12 ¦ 113 ¦ 0,888 ¦   

¦ 14 ¦ 154 ¦ 1,21 ¦   

¦ 16 ¦ 201 ¦ 1,58 ¦   

¦ 20 ¦ 314 ¦ 2,47 ¦   

¦ 25 ¦ 491 ¦ 3,85 ¦   

¦ 32 ¦ 804 ¦ 6,31 ¦   

¦ 40 ¦ 1260 ¦ 9,86 ¦   

+-----------------------------------------+   

Característiques mecàniques de les barres:   

+-----------------------------------------------------------------------+   

¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦   

¦ ¦ ¦ fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦fs/fy ¦   

¦ ¦ ¦ ¦de rotura¦(sobre base ¦ ¦   

¦ ¦ ¦ ¦fs(N/mm2)¦de 5 ¦ ¦   

¦ ¦ ¦ ¦ ¦diàmetres ¦ ¦   

¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦   

¦B 400 S ¦Soldable ¦ >= 400 ¦>= 440 ¦>= 14% ¦>= 1,05 ¦   

¦B 500 S ¦Soldable ¦ >= 500 ¦>= 550 ¦>= 12% ¦>= 1,05 ¦   

+-----------------------------------------------------------------------+   

Composició química:   

+-------------------------------------------------------------------+   

¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦   

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦   

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦  ¦Colada 

¦ 0,22 ¦ 0,50 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦   

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦   

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,52 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦   

+-------------------------------------------------------------------+   

  

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36- 

068).........................................Nul.la    

Tensió d'adherència (UNE 36-068):   

- Tensió mitjana d'adherència:   

- D < 8 mm........................................................................>= 6,88 N/mm2   

- 8 mm <= D <= 32 mm......................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2  -   

- D>32 mm.........................................>= 4,00 N/mm2   

- Tensió de trencament d'adherència:   
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- D < 8 mm......................................................................>= 11,22 N/mm2   

- 8 mm <= D <= 32 mm....................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2   

- D > 32 mm......................................................................>= 6,66 N/mm2  Toleràncies:   

- Secció barra:   

o  Per a D <= 25 mm.............................................>= 95% secció nominal  o 

 Per a D > 25 mm...............................................>= 96% secció nominal  o 

 Massa...........................................................................± 4,5% massa nominal  

o  Ovalitat:   

+-----------------------------------------+   

¦Diàmetre nominal e ¦ Diferència màxima ¦   

¦ (mm) ¦ (mm) ¦   

¦ 6 ¦ 1 ¦   

¦ 8 ¦ 1 ¦   

¦ 10 ¦ 1,50 ¦   

¦ 12 ¦ 1,50 ¦   

¦ 14 ¦ 1,50 ¦   

¦ 16 ¦ 2,00 ¦   

¦ 20 ¦ 2,00 ¦   

¦ 25 ¦ 2,00 ¦   

¦ 32 ¦ 2,50 ¦   

¦ 40 ¦ 2,50 ¦   

+-----------------------------------------+   

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 90.1 de 

la EHE.   

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):   

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. 

Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, 

que serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.   

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència.   

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions corresponents al 

lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes.   

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell 

diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes 

per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En 

cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats 

més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor.   

Aptitud al sondeig: En cas d’observar algun defecte en el sondeig en obra, es pararan les operacions de soldadura i es 

procedirà a la revisió completa del procés.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

• Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.   

• Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts:   

−  Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.   

−  Rectitud.   

−  Lligams entre les barres.   

−  Rigidesa del conjunt.   

−  Netedat de les barres.   

2. Criteris de presa de mostra   

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el 

seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   

3. Especificacions   

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66.   

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de 

les armadures de tots els elements a formigonar.   

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.   

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests.   

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.   

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la D.T. Hi han de 

ser expressats els pesos totals de cada figura.   

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.   

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.   

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.   

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. Han de 

complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició.   

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.   

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó 

amb les altes temperatures.   

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.   

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:   

Barres corrugades:   

+----------------------------------------------------------------------+   

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦   

¦ ¦------------------------------¦--------------------------¦   

¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦   

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦  ¦ 

B 400 S ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦   

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦   

¦ B 500 S ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦   

+----------------------------------------------------------------------+   

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.   

S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:   

- No han d’aparèixer principis de fissuració.   

- Diàmetre de doblegament.................................................................>= 3 D   

     ..........................................................................................................>= 3 cm   

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.   

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.   

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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.   
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 

empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.   

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  No 

hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF   

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.   

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la 

UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa 

vigent i amb les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos 

en la D.T. i autoritzats per la DF   

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.   

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.   

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.   

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.   

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE.   

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 

s'especifica a l'article 37.2.4. 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.   

Distància lliure armadura - parament..............................................>= D màxim   

......................................................................................>= 0,80 granulat màxim   

Recobriment en peces formigonades contra el terreny......................>= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament.............................................>= 2 D  

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:   

- Lb=MxDxD.....................................................................>= Fyk x D / 20   

                                  ....................................................................................................>= 15 cm   

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:   

- Lb=1,4xMxDxD...............................................................>= Fyk x D / 14   

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)   

Valors de M:   

+------------------------------+   

¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S ¦   

¦---------¦---------¦----------¦   

¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦   

¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦   

¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦   

¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦   

¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦   

¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦   

+------------------------------+   

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):  ...........................................................................................................>= 

10 D   

..........................................................................................................>= 15cm   

- Barres traccionades.....................................................................>= 1/3xLb   

- Barres comprimides.....................................................................>= 2/3xLb   

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)   

Valors de B:   

+---------------------------------------------------+   

¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦   

¦---------------------------¦---------¦-------------¦   

¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦   

¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦   

¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦   

+---------------------------------------------------+   

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.   

Llargària de solapament............................................................Ls >= axLb neta   

Valors d'a:   

+----------------------------------------------------------+   

¦Distància ¦ Percentatge de barres ¦ Per a barres ¦   

¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen ¦   

¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦   

¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦   

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦  ¦ 

¦ 20 25 33 50 >50 ¦ ¦   

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦   

¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦   

¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦  +----------------------------------------------------------+   

Toleràncies d'execució:   

 -  Llargària d'ancoratge i solapa................-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)   

.......................................................................................+ 0,10 L (<=50 mm)   

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.   

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   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents modificacions   

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)   

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 36068-

96 1M   

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  
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• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a 

EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec.  

• Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124  

• A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa 

residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les indicacions de la DF  

3. Especificacions  

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han 

d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble 

les següents indicacions:  

- EN 124.  

- UNE 41-301  

- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.  

- El nom o sigles del fabricant.  

- Referència, marca o certificació, si la té.  

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma ISO 1083).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.  

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).  

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la 

UNE 41-300 (EN 124).  

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.  

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.  

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre 

i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit.  

Pas útil (CP).........................................................................................>= 60 cm Profunditat 

d’encastament (UNE 41-300) ..........................................>= 50 mm  

Franquícia total entre tapa i bastiment .................................................>= 2 mm  

................................................<= 5 mm  

Pes ...............................................................................................>= 200 kg/m2  

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica  

(UNE 36-111) ..............................................................................>= 18 kg/mm2  

Duresa Brinell (UNE 7-422) ...............................................................>= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments ....................................................<= 10% Contingut 

de fòsfor .............................................................................<= 0,15%  

Contingut de sofre ..............................................................................<= 0,14%  

Toleràncies :  

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) .................± 2 mm  

- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament .........Nul  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer 

lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

• Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment.  

• Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment  

2. Criteris de presa de mostra  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.  

3. Especificacions  

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció en 

pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar 

el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.  

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.  

Toleràncies d'execució:  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa ..................................................± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment .............................................................± 5 mm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment Correcció, per part del contractista, de les irregularitats 

observades.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”  

ÀMBIT: GRAONS PER A POUS DE REGISTRE   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a 

UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec.   

• Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX   

• En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb determinació del gruix i la massa 

del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics.   
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   

2. Criteris de presa de mostra   

Es seguiran les indicacions de la DF   

3. Especificacions   

El subministra de graons anirà acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 

condicions exigides al plec i a la norma UNE 127-011 EX   

Han de tenir forma de U.   

Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu.   

Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament.   

A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.   

Llargària entre extrems de la travessa de recolzament ...............300 - 400 mm   

Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó .....120 - 160 mm   

Llargària mínima de la zona d’empotrament ....................................75 - 85 mm  

Graons d’acer:   

L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.   

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.   

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.   

Diàmetre del rodó ..............................................................................>= 20 mm   

Resistència a la tracció (UNE 7-474)...................................de 34 a 50 kg/mm2   

Límit elàstic (UNE 7-474) ............................................................>= 22 kg/mm2  

Allargament a ruptura (UNE 7-474)........................................................>= 23%  

Característiques del galvanitzat:   

- Densitat del metall dipositat ..................................................>= 6,4 kg/dm3   

- Massa del recobriment (UNE 37-501) ....................................>= 610 g/m2   

- Gruix (UNE 37-501) .....................................................................85 micres  -  Puresa del zenc (UNE 37.302) 

....................................................>= 98,5%  -  Adherència (UNE 37-501) .................sense exfoliacions ni 

despreniments   

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) ................sense despreniments  Toleràncies:   

- Dimensions ......................................................................................± 2 mm   

- Diàmetre del rodó ................................................................................- 5%   

- Guerxament .....................................................................................± 1 mm   

Graó de polipropilè armat:   

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè a un rodó de ferro 

acerat.   

El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer.   

Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó.   

El recobriment de polipropilè ha de formar ressalts i entalladures per millorar l’antilliscament.   

Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics.   

Diàmetre del rodó d’acer....................................................................>= 12 mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça assajada i s’ampliarà el control, en 

primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

• Operacions de control   

• Inspecció visual de totes les peces col·locades   

• Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.   

• A criteri de la DF, i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous prefabricats), es realitzaran les 

comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals, segons UNE 127-011.   

2. Criteris de presa de mostra   

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.   

3. Especificacions   

Els graons han de quedar anivellats i paral·lels a la paret del pou.   

Han d’estar alineats verticalment.   

Han d'estar sòlidament fixats a les parets del pou.   

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.   

Separació a la paret del pou en el punt mig del graó ...................120 - 160 mm   

Llargària mínima de l'encastament del graó ....................................75 - 85 mm   

Distància vertical entre graons .....................................................250 - 350 mm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó ....................400 - 500 mm  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó:   

- Deformació sota càrrega .............................................................<= 10 mm   

- Deformació remanent ...................................................................< = 2 mm  Resistència a la tracció 

horitzontal .....................................................>= 3,5 Kn Toleràncies d’execució:   

- Separació entre graons .................................................................± 10 mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  Correcció, per part del contractista, de les irregularitats 

observades.   

REFERÈNCIES:   

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.”  

ÀMBIT: MAONS CERÀMICS PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de Control.   

• Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.   

• Abans de començar l'obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a l'obra es faran els següents 

assaigs de qualitat:   

 −  Massa (6 peces) (RL-88)   

 −  Resistència a compressió (6 peces) (UNE 67-026)   

 −  Eflorescència (5 peces) (UNE 67-029)   
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 −  Succió (3 peces) (UNE 67-031)   

 −  Absorció d’aigua (3 peces) (UNE 67-027)   

 −  Gelabilitat (10 peces) (UNE 67-028)   

Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:   

 −  Tolerància dimensional   

−  Planeïtat  − 

 Gruix mínim de paret   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.   

3. Especificacions   

S'han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  En 

el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:   

- Nom del fabricant o marca comercial  -  Designació segons la RL-88   

- Resistència a compressió en kp/cm2   

- Dimensions en cm   

- Distintiu de qualitat, si el té  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 

solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).   

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.   

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.   

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de 

les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF   

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-

se.   

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 

dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 

han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.   

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):   

- Maó massís..........................................................................>= 100 kp/cm2   

- Maó calat..............................................................................>= 100 kp/cm2   

- Maó foradat............................................................................>= 50 kp/cm2   

Fletxa màxima d'arestes i diagonals:   

---------------------------------------------------------   

|Dimensió nominal | Fletxa màxima |   

| |-------------------------------|   

|Aresta o diagonal (A) | Cara vista | Per a revestir |   

| (cm) | (mm) | (mm) |   

|-----------------------|-------------|-----------------|   

| A > 30 | 4 | 6 |   

|-----------------------|-------------|-----------------|   

| 25 < A <= 30 | 3 | 5 |   

|-----------------------|-------------|-----------------|   

| 12,5 < A <= 25 | 2 | 3 |   

---------------------------------------------------------   

Gruix de les parets del maó:   

--------------------------------------------------------------------------  

| | Maó de cara vista | Maó per a revestir |   

| | (mm) | (mm) |   

|------------------------------|-------------------|---------------------|   

|Paret exterior cara vista | >= 15 | - |   

|------------------------------|-------------------|---------------------|   

|Paret exterior per a revestir | >= 10 | >= 6 |   

|------------------------------|-------------------|---------------------|   

|Paret interior | >=5 | >=5 |   

 

Succió d'aigua (UNE 67-031).............................................<= 0,45 g/cm2 x min  Absorció 

d'aigua (UNE 67-027):   

- Maó per a revestir...........................................................................<= 22%   

- Maó de cara vista............................................................................<= 20%   

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):   

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça.......................................1   

- Dimensió......................................................................................<= 15 mm   

- Nombre  màxim  de  peces  afectades  sobre  6  unitats  d'una  mostra  de  remesa 

 de  24 unitats.......................................................1   

Toleràncies:   

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:   

------------------------------------------------------   

| | Tolerància |   

| Arestes (A) |---------------------------------|   

| | Cara vista | Per a revestir |   

| (cm) | (mm) | (mm) |   

|------------------|--------------|------------------|  | 

10 < A < 30 | ± 3 | ± 6 |   

|------------------|--------------|------------------|   

| A <= 10 | ± 2 | ± 4 |   

------------------------------------------------------  - Tolerància 

sobre la dispersió de la dimensió:   

--------------------------------------------------------   

| | Tolerància |   

| Aresta (A) |---------------------------------|   

| (cm) | Cara vista | Per a revestir |   

| | (mm) | (mm) |   

|--------------------|--------------|------------------|   

| 10 < A <= 30 | 5 | 6 |   

|--------------------|--------------|------------------|   

| A <= 10 | 3 | 4 |   

--------------------------------------------------------   

 -  Angles díedres:   

o  Maó de cara vista.............................................................................± 2°  o 

 Maó per a revestir............................................................................± 3°   

MAONS DE CARA VISTA:   

Gelabilitat (UNE 67-028)....................................................................No gelable   

Eflorescències (UNE 67-029)........."no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"  

|---------|---------|----------------------|---------------------|   

  

| |---------|----------------------|---------------------| | | 3,5 cm | 1000 g | - |   
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| |---------|----------------------|---------------------| |<= 26 cm | 5,2 cm | 1500 g | 1450 g |   

  

| | 7,0 cm | 2000 g | 1850 g |   

|---------|---------|----------------------|---------------------|   

| | 5,2 cm | 2200 g | 2000 g |   

  

|>= 26 cm | 6,0 cm | 2550 g | 2350 g | | |---------|----------------------|---------------------|   

  

| | 7,5 cm | 3200 g | 2900 g | | |---------|----------------------|---------------------|   

------------------------------------------------------------------   

  

MAO FORADAT:   

Maó amb forats al cantell o la testa.   

Secció de cada perforació..................................................................<= 16 cm2   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una 

sèrie completa d'assaigs als maons acopiats a càrrec del Contractista.   

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.   

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula:   

Rck = Rc - 1,64 s   

MAO MASSÍS:   

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla.   

Volum de les perforacions....................................<= 10% del volum de la peça  Secció 

de cada perforació.................................................................<= 2,5 cm2   

MAO CALAT:   

Maó amb tres o més perforacions al pla.   

Volum de les perforacions..........................................> 10% del volum del maó essent:   

s : desviació típica (n-1) s² = (Rci - Rc)² / (n-1)   

Rc : valor mig de les resistències de les 

provetes  Rci : valor de resistència de cada 

proveta  n : nombre de provetes assajades   

En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.   

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control.   

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   

• Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs.   

• Inspecció abans, durant i després de l'execució de las parets de càrrega dels següents punts:   

Clima   

Humitat dels maons   

Col·locació   

Obertures   

Travat   

Regates   

• Presa de coordenades i cotes de totes las parets abans d'entrar en càrrega.   

2. Criteris de presa de mostra.   

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF   

3. Especificacions   

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 

revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.   

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.   

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 

col·locar.   

Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.   

La paret ha d'estar aplomada.   

Ha de ser estable i resistent.   

Les filades han de ser horitzontals.   

No hi ha d'haver fissures.   

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt.   

No hi poden haver elements més petits que mitja peça.   

Els junts han d'estar plens de morter.   

Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres condicions.   

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.   

La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt.   

El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total.   

Les obertures han de portar una llinda resistent.   

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 

uniformement les càrregues.   

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.   

Regates:   

- Pendent.............................................................................................>= 70°   

- Fondària.....................................................<= 1/6 de l'amplària de la paret   

Distància entre junts de dilatació:   

- Clima marítim:   

- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3..........................................40 m   

- Dosificacions 1:6, 1:1:7...................................................................50 m   

- Clima continental:   

- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3..........................................30 m   

- Dosificacions 1:6, 1:1:7...................................................................40 m  Toleràncies d'execució:   
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- Amplària de la paret.......................................................................- 10 mm   

.........................................................................................................+ 15 mm   

- Alçària parcial.................................................................................± 15 mm   

- Alçària total.....................................................................................± 25 mm  -  Replanteig d'eixos 

parcials.............................................................± 10 mm   

- Replanteig d'eixos extrems............................................................± 20 mm  -  Aplomat en una 

planta...................................................................± 10 mm   

- Aplomat total..................................................................................± 30 mm  

- Horitzontalitat de les filades.........................................................± 2 mm/m    

.................................................................................................± 15 mm/total   

- Planor dels paraments (regle 2 m):   

- Per a revestir.............................................................................± 10 mm   

- Per a quedar vist.........................................................................± 5 mm   

- Gruix dels junts................................................................................± 2 mm   

PARETS DE TOTXANA:   

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.   

Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret.   

No es permetrà la continuïtat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   

REFERÈNCIES:   

RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción."   

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."  

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara 

homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc.   

Controls de fabricació   

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de fabricació, 

per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on 

figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, 

prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents:   

• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat 

segons ISO-9002, i de la seva vigència.   

• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 

identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 

pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.   

• Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 

defecte, demanar-ne més.   

• Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació 

de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.   

• Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls.   

• Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.   

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent 

a l’obra i dels controls efectuats.  

Controls de recepció a obra   

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:   

• Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats 

dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l’adequació del producte 

a les exigències del plec de condicions.   

• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc.   

• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.   

3. Especificacions   

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 

especificats en la Documentació Tècnica (D.T).   

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a 

càrregues imprevistes.   

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte.   

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar 

a la DF les fitxes corresponents.   

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació 

segons l'autorització d'ús.   

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 

presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les 

arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 

aspecte exterior.   

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i la 

seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del 

projecte.   

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la instrucció EHE.  

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència 

a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.   

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic 

d'una classe no inferior a la 32,5.   

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus requereix una 

justificació especial.   

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 

pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.   

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó.   

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 

exteriors a que estan sotmesos a l'obra.   

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls 

de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.   

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.   

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):   
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- Superfícies vistes...................................................................<= 5 mm/2 m   

- Superfícies ocultes...............................................................<= 20 mm/2 m   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 

Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.   

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el 

Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1.Operacions de control   

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   

• Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport.   

• Replanteig de la situació de les peces.   

• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.   

• Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.   

• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.   

• Inspecció visual de la unitat acabada.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es faran segons les indicacions de la DF   

3. Especificacions   

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 

previstos.   

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats 

en el formigó o armadures visibles.   

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les prescripcions 

del projecte i/o fabricant.   

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a l'aprovació 

de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.   

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques.   

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T.   

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):   

-  Replanteig en planta......................................................................± 20 mm  - 

 Nivell...............................................................................................± 10mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.   

REFERÈNCIES:   

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)  

ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ   

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:   

− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant.   

 −  Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026   

• Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 

assaigs:   

 −  Resistència a flexió (UNE 127-028)   

 −  Absorció d’aigua (UNE 127-027)   

 −  Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-303 i 83-304)   

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   

2. Criteris de presa de mostra   

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-025.   

3. Especificacions   

Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al plec de condicions i a la 

norma UNE 127-025.   

Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per un procés 

d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua, i eventualment 

additius.   

Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.  

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.   

Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.   

Llargària ...........................................................................segons UNE 127-025  Pes 

específic ..............................................................................>= 2300 kg/m3   

Resistència a flexió (UNE 127-028)   

Classe R 5,5   

Valor mitjà..................................................................>= 55 Kp/cm2   

Valor unitari................................................................>= 44 Kp/cm2   

Classe R 7   

Valor mitjà..................................................................>= 70 Kp/cm2  Valor 

unitari................................................................>= 56 Kp/cm2   

Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027):   

- Valor mitjà ......................................................................................<= 9,0%   

- Valor unitari ....................................................................................< 11,0%   

Resistència a la compressió .......................................................>= 400 kg/cm2  Gelabilitat 

...............................................................................Inherent a ± 20°C   

Toleràncies:   

- Llargària ...........................................................................................± 5 mm   

- Amplària ...........................................................................................± 3 mm   

- Alçària ..............................................................................................± 5 mm   

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.   

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.   
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.   

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 

valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 

contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 

resulten conformes a l’especificat.  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada.   

• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   

• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.   

• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.   

2. Criteris de presa de mostra   

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF   

3. Especificacions   

Base de formigó:   

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.   

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.   

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.   

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.   

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.   

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   

Amplada de la base de formigó .................................gruix de la vorada + 5 cm   

Gruix de la base de formigó .......................................................................4 cm   

Vorada   

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, i s’ha d’ajustar a les 

alineacions previstes.   

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.   

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   

Pendent transversal .................................................................................>= 2%   

Toleràncies d'execució:   

-  Replanteig ..........................................................± 10 mm (no acumulatius)  - 

 Nivell ..............................................................................................± 10 mm  - 

 Planor .......................................................................................± 3 mm/3 m 

4.   

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 

segons les instruccions de la DF REFERÈNCIES: PG 3/75 amb les corresponents modificacions UNE 127-02591 “Bordillos 

y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, designación, marcado y control de recepción.”  

  

ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

−  Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 

127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  

−  Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons 

UNE 127-001  

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

els següents assaigs:  

 −  Sobre 3 mostres de 3 peces:  

▪ Absorció d’aigua (UNE 127-002)  

▪ Gelabilitat (UNE 127-004)  

▪ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) −  Sobre 3 mostres 

de 3 peces:  

▪ Resistència al xoc (UNE 127-007) −  Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna:  

▪ Resistència a flexió (UNE 127-006)  

▪ Estructura (UNE 127-001)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-001.  

3. Especificacions  

El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 

del plec de condicions.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.  

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.  

Absorció d'aigua (UNE 127-002)........................................................... <= 7,5% Tensió 

de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  

- Cara a tracció .........................................................................>= 50 kg/cm2 -  Dors a 

tracció..........................................................................>= 40 kg/cm2  

Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament Toleràncies:  

- Dimensions.......................................................................................± 1 mm  

- Gruix .................................................................................................± 3 mm  

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi.............................± 0,4 mm  

- Rectitud d'arestes ..........................................................................± 0,4 mm  

- Balcaments....................................................................................± 0,5 mm -  Planor 

............................................................................................± 0,4 mm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  
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No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 

complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres 

més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola.  

• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.  

• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF  

3. Especificacions  

Base de formigó:  

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.  

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

Rigola  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a tocar i correctament 

alineades.  

S'han d'ajustar al traçat previst.  

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm.  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig........................................................... ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell ...............................................................................................± 10 mm  

- Planor ........................................................................................± 4 mm/2 m  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la  

DF  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra."  

ÀMBIT: TUBS DE PVC/POLIETILÈ I ACCESSORIS  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control   

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents:   

• Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits.   

• Control de la documentació tècnica subministrada  •  Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.   

• Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar 

identificació a tubs i accessoris).   

• Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats.  

2. Criteris de presa de mostra   

Es comprovarà per mostreig a cada recepció.   

3. Especificacions   

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:  

UNE  1401-1. Plàstics. Sistema de canalització en materials plàstics per sanejament enterrat sense pressió. Poli (clorur de 

vinil( no plastificat (PVC-U).   

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions subterrànies. Enterrades o 

no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos.  

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta.  

UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a conducció d’aigua a pressió. 

Tècniques recomanades.  

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de combustibles 

gasosos.  

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control   

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents:  

• Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra.  

• Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:   

 −  Soportació   

−  Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

−  Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions  − 

 Distància a altres elements i conduccions.   

• Realització de proves d’estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua freda 

o calenta i a canalitzacions de gas.   

• Realització de proves d’estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament.   

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats.   
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2. Criteris de presa de mostra   

Es comprovarà globalment la instal·lació.   

3. Especificacions   

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent:   

 −  Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua.   

 −  Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.   

 −  Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials.   

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment   

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas 

contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat.   

En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra.  

ÀMBIT: PANOT I LLAMBORDES PER A VORERES  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció del 

certificat de qualitat del fabricant.  

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

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

els següents assaigs:  

 −  Sobre 3 mostres de 3 peces:  

▪ Absorció d’aigua (UNE 127-002)  

▪ Gelabilitat (UNE 127-004)  

▪ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) −  Sobre 3 mostres 

de 3 peces:  

▪ Resistència al xoc (UNE 127-007) −  Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna:  

▪ Resistència a flexió (UNE 127-006)  

▪ Estructura (UNE 127-001)  

▪ Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-001.  

3. Especificacions  

Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats.  

Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana.  

No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix.  

Gruix de la capa fina ............................................................................ >= 6 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127-002) .......................................................... <= 7,5% 

Resistència al desgast (UNE 127-005) ............................................... <= 3 mm  

Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007):  

- Cara a tracció ........................................................................>= 55 kg/cm2  

- Dors a tracció .........................................................................>= 35 kg/cm2  

Gelabilitat (UNE 127-003) Absència de senyals de trencament o deteriorament Toleràncies:  

- Dimensions ...................................................................................... ± 0,2%  

- Gruix ................................................................................................... ± 8%  

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................± 0,4 mm  

- Rectitud d'arestes ............................................................................ ± 0,1% -  Balcaments 

...................................................................................± 0,5 mm  

- Planor ..............................................................................................± 2 mm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 

complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres 

més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.  

• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.  

• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF  

3. Especificacions  

Base de formigó  

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els indicats per 

la DF.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.  

Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies.  

Col·locació del panot  

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació.  

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada.  

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48h a l'hivern.  

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
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Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.  

Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Pendent transversal ................................................................................. >= 2%  

Gruix de la capa de sorra (si hi ha) ...........................................................3 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig ......................................................................................± 10 mm  

- Nivell ..............................................................................................± 10 mm  

- Planor .......................................................................................± 4 mm/2 m -  Alineació de la filada 

.................................................................± 3 mm/2 m  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la  

DF  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 

en obra."  

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control   

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents:   

• Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits.   

• Control de la documentació tècnica subministrada  •  Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.   

• Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar 

identificació a tubs i accessoris).   

• Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats.  

2. Criteris de presa de mostra   

Es comprovarà per mostreig a cada recepció.   

3. Especificacions   

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:  

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions subterrànies. Enterrades o 

no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos.  

UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta.  

UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a conducció d’aigua a pressió. 

Tècniques recomanades.  

UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de combustibles 

gasosos.  

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.  

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de Control   

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents:  

• Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra.  

• Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:   

 −  Soportació   

−  Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

−  Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions  − 

 Distància a altres elements i conduccions.   

• Realització de proves d’estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua freda 

o calenta i a canalitzacions de gas.   

• Realització de proves d’estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament.   

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats.   

2. Criteris de presa de mostra   

Es comprovarà globalment la instal·lació.   

3. Especificacions   

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent:   

 −  Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua.   

 −  Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.   

 −  Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials.   

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment   

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-ho. En cas 

contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat.   

En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra.  

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE I ALUMINI  

CONTROL DE MATERIALS   

1. Operacions de control   

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents:   

• Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits a totes les 

partides.   

• Control de la documentació tècnica subministrada   

• Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte   

• Control final d’identificació   

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos.   

• Assaigs:   

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 

en cada cas:  
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A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de 

la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

  

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.   

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 

empresa especialitzada.   

2. Criteris de presa de mostra   

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que 

es realitzaran a totes les bobines.   

3. Especificacions   

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents:   

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques  UNE 

21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics.   

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics   

UNE 21022 Conductors de cables aïllats   

UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables 

harmonitzats de BT   

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc   

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió   

UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics  

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment   

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada 

o rebutjada tota o part del material que la composa.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents:   

• Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors   

• Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte   

• Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes   

• Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats   

• Verificar l’ús adequat dels codis de colors   

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 

d’assaigs i de quantificació dels mateixos.   

• Assaigs:  

  

2. Criteris de presa de mostra   

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables   

3. Especificacions   

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment   

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. En cas 

d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS    

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

• Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

• Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

 −  Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original):  

▪ Consistència (UNE 48-076).  

▪ Temps d’assecatge (UNE 135-202).  

▪ Matèria fixa (UNE 48-087).  

▪ Contingut en lligant (UNE 48-238). ▪  Contingut en pigment (UNE 48-178) ▪  Densitat 

relativa (UNE 48-098).  

▪ Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). ▪  Resistència al sagnat (UNE 135-

201 12.84) ▪  Aspecte.  

▪ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2).  

▪ Factor de luminància (UNE 48-073 /2).  

▪ Poder de cubrició (UNE 48-081).  

▪ Flexibilitat (MELC 12.93) ▪  Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) −  Termoplàstics, 

(mostra: un sac original):  

▪ Densitat relativa (UNE 48-098).  

▪ Punt de reblaniment (UNE 135-222).  

▪ Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12)  

▪ Temps d’assecatge (UNE 135-202)  

▪ Contingut en lligant (UNE 48-238)  

▪ Contingut en pigment (UNE 48-178)  

▪ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) ▪  Factor de luminància (UNE 48-073 

/2). ▪  Estabilitat al calor (UNE 135-221).  

▪ Envelliment artificial (UNE 48-251)  



 

  

   
                                     - 36 -  

▪ Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818)   

▪ Resistència al flux (UNE 135-223)  −  Plàstics, (mostra: un envàs original):   

▪ Densitat relativa (UNE 48-098).   

▪ Temps d’assecatge (UNE 135-202)   

▪ Contingut en lligant (UNE 48-238)  ▪  Contingut en pigment (UNE 48-178)  ▪ 

 Aspecte.   

▪ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2)  ▪  Factor de luminància (UNE 48-073 

/2).   

▪ Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144)   

▪ Envelliment artificial (UNE 48-251)  −  Microesferes, (mostra: un sac original):   

▪ Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282).   

▪ Índex de refracció (UNE 135-283).  ▪   Resistència a agents químics (UNE 135-284)  ▪ 

  Granulometria (UNE 135-285).   

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE 48-144).   

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 

contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.   

2. Criteris de presa de mostra   

La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma 

UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris correspondran a la UNE-EN-1423.   

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els següents criteris:   

▪ Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.   

▪ Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.   

▪ Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.   

▪ Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del 

tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.   

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.   

3. Especificacions   

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses subministradores 

de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.   

Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 135-200.   

Els requeriments essencials que han de tenir les marques vials, respecte a visibilitat nocturna, visibilitat diürna i resistència 

al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant segons UNE 135-200, especificant el tipus, classe i nivell de la marca vial.   

Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 

en fred (UNE 135-200 /2)   

 -  Pintures convencionals   

Característiques de la pintura líquida:   

El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició.   

El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 % en pes respectivament. Si el 

lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran baixar fins al 10 i 14 % respectivament, sempre expressats 

respecte al pes total de la pintura. El pigment estarà constituït per diòxid de titani.   

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.   

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeneïtzat, sense 

que apareguin pigments flotant sobre la superfície   

Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics.   

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.   

Consistència (UNE 48-076) ...........................................................80 -100 K.U.  Temps 

d'assecatge (UNE 135-202) ...................................................<= 15 min  

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:   

Matèria fixa (UNE 48-087) .........................................................................± 2 %   

Densitat relativa (UNE 48-098)..................................................................± 2 %  Contingut 

en lligant (UNE 48-238).............................................................± 2 %   

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)..................................± 2 %  Estabilitat 

dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència) .......<= 5 K.U.   

Estabilitat a la dilució..............................................................................>= 15%   

Resistència al sagnat (UNE 135-201) ....................................................>= 0,95   

Característiques de la pel·lícula seca:   

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en 

la brillantor.   

Aspecte ..................................................Uniforme, sense grans ni desigualtats   

Color (UNE 48-073 /2)..Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)   

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor β)..................................>= 0,85  Poder 

de cubrició (UNE 48-081) ............................................................>= 0,95   

Flexibilitat (MELC 12.93) ............................................................................bona   

Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) .....................................bona   

Envelliment artificial (UNE 48-251)   

- Variació del factor de luminància........................................................<= 0,05   

- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1   

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)   

- Variació del factor de lluminància........................................................<= 0,03  Valoració global de la pintura:   

Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3) .........................................>= 8,5   

Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nul·la.   

- Termoplàstics d’aplicació en calent   

El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos.   

Estarà constituït per:   

− Substàncies minerals naturals de color blanc i granulometria adequada per aconseguir la màxima 

compactació, com ara sorra sil·lícica, quars o calcita.   

 −  Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor.   

 −  Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques.   

 −  Microesferes de vidre   

La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant.   

Característiques generals del material:   

Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada.   

Densitat relativa (UNE 48-098)......................................................2 ± 0,2 g/cm3   

Punt de reblaniment (UNE 135-222)....................................................>= 95 ºC   

Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12)................................>= 235 ºC  Temps 

d’assecatge.............................................................................Instantani   

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:   

Contingut en lligant (UNE 48-238).............................................................± 2 %  Contingut 

en pigment diòxid de titani (UNE 48-178).................................± 2 %   
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Característiques del material aplicat:   

Color (UNE 48-073 /2).Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)  Factor 

de luminància (UNE 48-073 /2) (Factor β)..................................>= 0,80   

Estabilitat al calor (UNE 135-221)   

- Variació del factor de luminància........................................................<= 0,05   

Envelliment artificial (UNE 48-251)   

- Variació del factor de luminància........................................................<= 0,05   

- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1   

Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130)....<= 500 mg (100 rev.)   

Resistència al flux (UNE 135-223)........................................................<= 20 %   

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)   

- Variació del factor de luminància........................................................<= 0,03   

- Plàstics d’aplicació en fred   

El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de complir les següents característiques:  

Components:   

La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. El color ha de ser blanc, 

propi dels components que la formen.   

Conservació dins l’envàs (6 mesos) Sense alteracions apreciables   

Temps d’assecatge (UNE 135-202) <= 45 minuts   

<= 30 minuts (paviments rígids)   

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:   

Densitat relativa (UNE 48-098)..................................................................± 2 %  Contingut 

en lligant (UNE 48-238).............................................................± 2 %   

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)..................................± 2 %   

Característiques de la pel·lícula seca:   

Aspecte ..................................................Uniforme, sense grans ni desigualtats   

Color (UNE 48-073 /2)..Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)  Factor 

de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor β)..................................>= 0,80   

Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) .....................................bona   

Envelliment artificial (UNE 48-251)   

- Variació del factor de lluminància........................................................<= 0,05   

- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1   

Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)   

- Variació del factor de lluminància........................................................<= 0,03   

- Microesferes de vidre   

Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, normalment pintura, per mitja 

d'un sistema de premescla, postmescla o combinació d’ambdós sistemes.   

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.   

Microesferes defectuoses (UNE 135-282) ............................................<= 10%   

Índex de refracció (UNE 135-283) ............................................................>= 1,5   

Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284)......< 4,5 cm3  Resistència 

als àcids (UNE 135-284).................................................Inalterable   

Resistència a una solució 1N de clorur càlcic (UNE 135-284) .....................................Sense alteració superficial   

Granulometria (UNE 135-285):  

  

4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment   

No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les 

especificacions del plec.   

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig 

corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-se el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.   

CONTROL D’EXECUCIÓ   

1. Operacions de control   

• Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en 

cas de repintat, etc...   

• Aprovació del sistema d’aplicació per part de la DF   

• Replanteig dels punts on s’ha de pintar.   

• Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.   

• Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes 

(UNE 135-274), sobre, com a mínim:   

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.   

- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la 

màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.   

• Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic 

“in situ”:   

−  Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 180 i 730 dies de la seva 

aplicació.   

2. Criteris de presa de mostra   

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les respectives normes de procediment de 

cada assaig.   

3. Especificacions   

La DF podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació i la posta en obra superi els 6 

mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients.   

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la DF Quan no existeixi cap referència 

adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), continua o discontinua o bé mitjançant tants punts com es considerin 

necessaris, separats entre sí per una distància no superior a 50 cm.   

No es pot començar a pintar fins que la DF disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de les microesferes fet per un 

laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les especificacions del plec de condicions.   
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No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la temperatura de gebrada. 

Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura ambient no estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la 

velocitat del vent supera els 25 km/h.   

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les senyalitzacions auxiliars. 

Les màquines per a executar el pintat de les marques han de disposar de comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació 

de pintura executada.   

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.   

La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial existent); en cas contrari, 

s’efectuarà el tractament superficial adient.   

Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la màquina de neteja.   

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. S’hauran d’eliminar 

en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el factor de luminància del paviment supera el valor 0,15 (UNE-

EN-1436), es vorejarà la marca vial a aplicar amb un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada 

aproximadament igual a la meitat de la corresponent a la marca vial.   

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 

donar-li el grau d'adherència suficient.   

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que 

el paviment existent.  

Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF Aquestes mostres seran com a mínim:   

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.   

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on 

ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-

les.   

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.   

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat.   

Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, la causa de formació d’una 

pel·lícula d’aigua sobre el paviment.   

Característiques essencials:   

Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270):   

- Dins dels primers 30 dies................................................>= 300 mcd/lx m2   

- Als 6 mesos de l'aplicació................................................>= 200 mcd/lx m2   

- Als 2 anys de l’aplicació...................................................>= 100 mcd/lx m2   

Factor de luminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1):   

- Sobre paviment bituminós...............................................................>= 0,30   

- Sobre paviment de formigó..............................................................>= 0,40   

Valor SRT (UNE-EN-1436)..............................................................................45   

Altres característiques:   

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1)   

- Dins dels primers 30 dies..................................................................>= 2,3   

- Als 12 mesos de l'aplicació................................................................>= 1,9  -  Als 18 mesos de 

l’aplicació................................................................>= 1,7   

- Condició general................................................................................>= 1,7   

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1)............................................>= 0,45  Grau 

de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271):   

- Línies d'eix .....................................................................................<= 20 %   

- Separació de carrils .......................................................................<= 20 %   

- Vora calçada ..................................................................................<= 15 %   

- Al llarg de la vida útil.........................................................................<= 30 %  

Dosificació:   

El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a criteri general, en el cas de 

pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 (± 10%) en pintura, i 480 g/m2 (± 15%) en microesferes de vidre per 

a ferms flexibles. En ferms rígids, la dosificació de pintura s’augmentarà fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la 

dosificació per tal d’aconseguir un gruix mínim de 1,5 mm, serà entre 2,8 i 3,2 kg/m2, amb un contingut mínim de microesferes 

d’un 25 %. Finalment, en el cas de materials plàstics d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir marques 

de gruix mínim igual a 1,5 mm, si l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb una proporció de microesferes 

que permeti obtenir el valor de retrorreflexió exigit.   

- Toleràncies d'execució:   

- Replanteig ........................................................................................± 3 cm   

- Dosificació de pintura i microesferes ...................................................- 0%   

           ................................................+ 12%   

El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran de figurar, com a mínim, els 

següents conceptes:   

• Marca o referència, i dosificació dels materials consumits.   

• Tipus i dimensions de la marca vial.   

• Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades.   

• Data d’aplicació.   

• Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada.   

• Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en la durabilitat i/o característiques de la marca vial 

aplicada.   

La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades en el projecte, serà de 

2 anys contats des de la data d’aplicació.   

4. Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment   

La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes 

observats.   

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma 

UNE 135-200 (2).   

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les 

especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en 

funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes 

de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.   

REFERÈNCIES:   

PG 3/75 amb les corresponents modificacions   

UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. Características y 

métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e identificación."   
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UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vídrio. 

Características y métodos de ensayo".   

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales"  

  

4. VALORACIÓ ECONÒMICA  

La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas consideri 

necessari, essent el cost a càrrec del contractista.  

S’estableix un cost màxim del 1% del pressupost d’execució material de l’obra (excloent els treballs realitzats per les 

companyies subministradores que ja efectuen els seus propis controls de qualitat).  

La valoració econòmica del Pla de Control de Qualitat del projecte d’urbanització és de 991,42€ (mil nou amb vuitanta-nou 

cèntims).  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.-  PLEC DE CONDICIONS 
 







































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.-  AMIDAMENTS  



Amidament



1.1 Proteccions provisionals
1.1.1 Voreres i vorades
1.1.1.1 0CA010 m² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure afectades

pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de làmina separadora
de polietilè, amb una massa superficial de 230 g/m² i posterior abocat de
formigó en massa en formació de solera de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió. Inclús
posterior picat de la solera, reposició de les rajoles i de les vorades
deteriorades durant els treballs o durant el picat de la solera, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció
i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

En accès per el carrer La Fàbrica per a condicionaments de les plataformes de
EL (Espais Lliures)

Total m²............: 5,000

1.1.2 Enllumenat públic
1.1.2.1 0CP010 U Protecció de fanal existent mitjançant tanques de vianants de ferro, de

1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos, per impedir el copejament
per part de la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

-. Fanal a EL1 costat de l'escala c. La Fàbrica

Total U............: 1,000
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2.1 Equipament urbà
2.1.1 Mobiliari urbà
2.1.1.1 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i

recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en
la superfície de suport.

Total U............: 3,000

2.1.1.2 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en
la superfície de suport.

Total U............: 1,000

2.1.1.3 DTM050 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en
la superfície de suport.

Total U............: 1,000

2.2 Ferms i paviments
2.2.4 Paviments exteriors
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2.2.4.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2
2.- Zona calçada c. del Sol....................... 112,84 m2 

Total .................................290,43 m2

Total m²............: 290,000

2.2.4.2 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.

1. De voreres carrer del Sol

Total m............: 36,000

2.2.4.3 DMX091 m Aixecat de rigola sobre base de formigó i picat del material d'unió adherit a la
seva superfície, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per a
la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit a la seva superfície i al suport.

1.- Rigola en parterre c. del Sol

Total m............: 5,000

2.2.4.4 DMC010b m Tall de laterals i base de  mur de formigó armat de 30cm de gruix, mitjançant
màquina talladora , i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1.- Mur en plataforma inferior de l'escala per donar accès a zona ajardinada
-banda esquerra escala-

Total m............: 8,000
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2.2.4.5 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però
no inclou la demolició de la base suport.

1. voreres carrer del Sol

Total m²............: 24,000

2.2.4.6 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

1.- Base de voreres carrer del Sol

Total m²............: 24,000

2.2.4.7 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Total m³............: 76,000

2.2.4.8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Total m³............: 76,000
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3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 Treballs preliminars
3.1.1.1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs

necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport
dels materials retirats.

-Zona dreta escala-

1.- EL1........ 24,21 m2  - zona c. La Fàbrica-
2.- EL1........ 34,80 m2  - zona talús-
2.- EL2........ 27,79 m2  - zona c. La Fàbrica-

Total........86,80 m2

-Zona esquerra escala-

1.- EL1........ 229,11 m2

Total m²............: 257,000

3.1.2 Excavacions
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3.1.2.1 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

- Zona escala-

1.- Calçada c. del Sol.....................   57,96 m3
2.- Plataforma c. de Cantallops... 124,15 m3
3.- Voreres c. del Sol........................ 19,16 m3

Total ................................... 201,27 m3

- Zona dreta escala-

1.- EL1..................................................  2,40 m3  - zona c. La Fàbrica-
2.- EL1................................................. 18,00 m3  - zona talús-
2.- EL2....................................................9,72 m3  - zona c. La Fàbrica-

Total........................................30,12 m3

- Zona esquerra escala-

1.- EL1..................................................25,00 m3  -plataforma superior-
2.- EL1................................................. 52,00 m3  -plataforma inferior-

Total........................................77,00 m3

Total m³............: 308,000
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3.1.2.2 ACE015 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 4 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva
posterior retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.

- Zona dreta escala-

1.- EL1..................................................  21,00 m3  -mur i fonamentació-
2.- EL1..................................................  18,00 m3  -talús-
3.- EL1..................................................    2,00 m3  -plataforma-
4.- EL2..................................................    8,00 m3  -plataforma-

Total....................................     49,00 m3

- Zona esquerra escala-

1.- EL1..................................................165,00 m3  mur i fonamentació -plataforma
superior- 
2.- EL1................................................. 100,00 m3  mur i fonamentació -plataforma
inferior-

Total...................................... 265,00 m3

Total m³............: 314,000

3.1.2.3 ACE030 m³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

1. Per a pou de clavegueram amb numeració del Ajuntament Ne082... 2m3

Total m³............: 2,000

3.1.3 Esplanacions
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3.1.3.1 ACP030 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca,
amb mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució del perfilat i de la repassada. Extracció i aplec de les terres en les
vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1..................................................  34,00 m2  

Total....................................     34,00 m2

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1..................................................111,00 m2  -plataforma superior-
2.- EL1.................................................   41,00 m2  -plataforma inferior-

Total....................................   152,00 m2

Total m²............: 186,000

3.1.3.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Total m³............: 105,000

3.1.3.3 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Total m³............: 105,000

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
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3.1.6.1 ACR030 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre,
amb mitjans mecànics; i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

- Zona dreta escala-

trasdòs de mur

1.- EL1...................................................  2,00 m3  

- Zona esquerra escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................  16,00 m3  mur -plataforma superior-

Total m³............: 18,000

3.1.6.2 ACR030b m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre,
amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................  4,00 m3  

Total...................................... 4,00 m3

- Zona esquerra escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................32,00 m3  -plataforma superior-

Total...................................... 32,00 m3

Total m³............: 36,000
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3.1.6.3 ACR030c m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació, amb mitjans mecànics; i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 7,00 m3  

Total.....................................7,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................201,00 m3  -plataforma superior- M2-M3
2.- EL1.................................................. 57,00 m3  -plataforma inferior-    M1

Total......................................258,00 m3

Total m³............: 265,000

3.1.7 Càrregues i transports
3.1.7.1 ACT010 m³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Total m³............: 314,000
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4.1 Contencions
4.1.3 Murs d'escullera
4.1.3.1 CCE020 m³ Cos de mur d'escullera de blocs de pedra granítica, confrontada, col·locats

amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació dels
blocs de pedra. Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.

-Banda esquerra escala-

1.- EL1 zona talús..... 10,00 m2

Total m³............: 10,000

4.2 Formigons, acers i encofrats
4.2.1 Formigons
4.2.1.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a

formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació,
en el fons de l'excavació prèviament realitzada, de 10cm gruix
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 0,81 m3  

Total.....................................1,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................6,00 m3  -plataforma superior- M2-M3
2.- EL1.................................................3,00 m3  -plataforma inferior-    M1

Total......................................9,00 m3

Total m³............: 10,000
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4.2.1.2 CHH030 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió per a
formació de sabata correguda de fonamentació.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 3,00 m3  

Total.....................................3,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.-M2.M3............................................26,00 m3  -plataforma superior- M2-M3
2.- M1.................................................12,00 m3  -plataforma inferior-    M1

Total....................................38,00 m3

Total m³............: 41,000

4.2.1.3 CHH030b m³ Formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot a través de
tub Tremie, per a formació de mur de contenció 3<H<6 m.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur

1.- EL1.................................................. 3,50 m3  

Total.....................................3,50 m3

- Zona esquerra escala-

mur

1.- M2.M3.......................................... 35,40 m3  -plataforma superior
2.- M1.................................................12,10 m3  -plataforma inferior-

Total....................................51,00 m3

Total m³............: 51,000

4.2.2 Acers
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4.2.2.1 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata correguda de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada
segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

fonamentació

1.- EL1.................................................. 154 kg (38kg/m3) 

Total.....................................154 kg

- Zona esquerra escala-

fonamentació

1.- M2-M3.................................................1.726 kg (58kg/m3)  -plataforma
superior-
2.- M1........................................................   800 kg (63kg/m3)  -plataforma inferior-

Total.......................................... 2.526 kg

Total kg............: 2.680,000

4.2.2.2 CHA010b kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en mur de contenció
3<H<6 m. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada
segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

Mur

1.- EL1.................................................. 193 kg (56 kg/m3) 

Total.....................................193 kg

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M2-M3.................................................1.810 kg (52kg/m3)  -plataforma
superior-
2.- M1........................................................   904 kg (73kg/m3)  -plataforma inferior-

Total.......................................... 2.714 kg

Total kg............: 2.907,000

4.2.3 Sistemes d'encofrat
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4.2.3.1 CHE010 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic
amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de
terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius i tub de drenatge en la
seva base; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació
i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de l'encofrat sobre
la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació
de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació
i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

Mur

1.- EL1.................................................. 21 m2 

Total.....................................21 m2 

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M1........................................................   50 m2   -plataforma inferior-  

Total..........................................    71 m2

Total m²............: 71,000

4.2.3.2 CHE010b m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb
textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic,
amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a
formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid
desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de l'encofrat sobre
la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació
de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació
i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M1........................................................   14 m2   -plataforma inferior-

Total m²............: 14,000

Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 - Barri del Raval- Parets d… Pàgina 14
Pressupost parcial nº 4 Fonamentacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



4.2.3.3 CHE010c m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat,
d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs
de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors;
elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de l'encofrat sobre
la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació d'escorrentius. Col·locació
de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació
i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M2-M3................................................. 146 m2   -plataforma superior-

Total m²............: 146,000
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6.1 Bases i subbases
6.1.1 Granulars
6.1.1.1 MBG020 m³ Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor

Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501,
per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2  x 35 cm = 62 m3
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2  x 35 cm = 29 m3
3.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2  x 35 cm = 55 m3
4.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2  x 35 cm = 10 m3

Total ..........................156 m3

Total m³............: 156,000

6.1.1.2 MBG010 m³ Base granular amb tot-u natural granític, i compactació al 98% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501,
per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2  x 15 cm = 27 m3
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2  x 15 cm = 12 m3
3.- Zona voreres carrer del Sol................   57,60 m2  x 15 cm =   9 m3
4.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2  x 15 cm = 55 m3
5.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2  x 15 cm = 10 m3

Total ........................113 m3

Total m³............: 48,000
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6.1.1.3 MPO020b m² Paviment terrenc per a vianants, de 5 cm de gruix, realitzat amb grava calcària,
estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no
inclosa en aquest preu. Inclús capa separadora de geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m,
una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m², repàs manual de vores, humectació, compactat i
neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Col·locació de la capa
separadora. Estesa del material. Repassada manual de vores. Humectació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL2 plataforma carrer La Fàbrica.... 24,00 m2

Total m²............: 24,000

6.1.2 De formigó
6.1.2.1 MBH010 m² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb

formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre
capa base existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de
construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

1.- Zona voreres c. del Sol.......................    57,60 m2  
2.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2 
3.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2

Total..............................241,71 m2

Total m²............: 242,000

6.1.2.2 MBH010b m² Base de formigó en massa de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-35/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre
capa base existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de
construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2 
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2 

Total........................ 260,39 m2

Total m²............: 260,000

6.2 Paviments urbans
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6.2.2 De rajoles i llosetes de formigó
6.2.2.1 MPH010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i

passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN
1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense
additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús juntes estructurals
i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera
de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la
superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

1.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2
2.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2 

Total .................184,11 m2

Total m²............: 184,000

6.2.2.2 MPH020 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de voreres i
passeigs, de llosa de formigó per exteriors, model Lisa "PREFHORVISA",  o
eqivalent, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 40x60x8 cm, color
groc, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de
3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària
CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera
de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera
de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la
superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

1.- Zona voreres carrer del Sol................   57,60 m2

Total m²............: 57,000
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6.2.2.3 MPH020c m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de voreres i
passeigs, de llosa de formigó per exteriors, model Lisa "PREFHORVISA",o
equivalent, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x10x10 cm, color
marró, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment
de 3 cm de gruix, sense additius, amb 380 kg/m³ de ciment Pòrtland amb
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost
per solera de formigó no estructural (HNE-40/P/20), de 18 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m,
amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als
cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de
juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera
de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la
superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m².

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2 
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2 

Total ..................260,39 m2

Total m²............: 260,000

6.2.3 Drenants
6.2.3.1 MPO020 m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra

granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent,
no inclosa en aquest preu. Inclús capa separadora de geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m², repàs manual de vores, humectació,
compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Col·locació de la capa
separadora. Estesa del material. Repassada manual de vores. Humectació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

- Banda esquerra escala -

1.- En EL1 plataforma inferior

Total m²............: 50,000

6.3 Vores i límits de paviments
6.3.2 Vores
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6.3.2.1 MLD110 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant la col·locació sobre base de
formigó HM-15/B/20/I de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de
gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les
platines. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, posta en obra del
formigó, talls, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, resolució
d'unions entre peces, resolució de cantonades, replé i compactació del terreny
contigu a la vora ja col·locada, neteja i talls, eliminació del material sobrant.
Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Execució de la base de
formigó. Col·locació de les platines. Unió entre platines. Resolució de
cantonades. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

En formació d'escocells dàrbres 

P.A.U.1

1.- EL1 -plataforma superior- 2 ud diam. 1,20 m ....7,50 ml
2.- EL1 -plataforma superior- 2 ud diam. 0,90 m ....5,70 ml

P.A.U.2

3.- EL1 -plataforma superior- 1 ud diam. 0,90 m ....2,80 ml

Total m............: 16,000

6.3.2.2 MLD010 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant travesses de fusta de roure
envellida, de 18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el terreny. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall de travesses, replé i
compactació del terreny contigu a la vora ja col·locada i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i
anivellació. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja
del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

- Banda dreta escala -

1.- El2 contenció base  talús amb doble filada i alçada ..... 16,00 ml

Total m............: 16,000

6.3.3 Vorades
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6.3.3.1 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial,
M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat
de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el
cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit
de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

.- En separació d'espais EL1 - EL2 en carrer La Fàbrica.... 4,20 ml

Total m............: 5,000
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7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic
7.1.1.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb

mitjans mecànics,i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

Banda escala

1.- Per donar servei al fanal projectat ...18 ml

Banda esquerra  escala

2.- Per donar servei als fanals projectats ...18 ml

Total m³............: 36,000

7.1.1.2 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud
clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per
l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa
abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir
la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

7.1.1.3 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada
per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 40,000

Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 - Barri del Raval- Parets d… Pàgina 22
Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



7.1.1.4 IUP040 m Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar
ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat del
conductor aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 40,000

7.1.1.5 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 40,000

7.1.1.6 IUP050c m Conversió aeri-soterrani mitjançant col·locació de tub PE, de 110 mm de
diàmetre i una alçada de 3 m, amb les parts proporcionals d'accessoris pera
tubs rigits de PE, grapat a façana i connectat a terra, amb protector antiaigua
per la part superior, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 3,000

7.1.1.7 ACR020 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

Total m³............: 36,000

7.1.2 Xarxes de telecomunicacions
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7.1.2.1 ACE040b m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

1.- En tram voreres carrer del Sol..... 15,00 m3

Total m³............: 15,000

7.1.2.2 IUT030 m Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 4 tubs rígids de
PVC-U, de 63 mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix i suport separador cada 70 cm
de longitud, executada en rasa, amb els tubs embeguts en un prisma de
formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i
5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
de la rasa. Inclús abocat i compactació del formigó per a la formació del
prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia.
Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del
prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol.....26,00 m

Total m............: 26,000

7.1.2.3 IUT020 U Pericó de formigó armat, MF-II, de 700x700 mm de dimensions interiors,
950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de ferro colat classe
D-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el
reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 3,00 m

Total U............: 3,000
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7.1.2.4 IUT020b U Pericó de formigó armat, HF-II, de 1000x1000 mm de dimensions interiors,
1250x1250x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de ferro colat classe
D-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el
reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 1,00 m3

Total U............: 1,000

7.1.2.5 ACR020b m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

1.- En tram carrer del Sol..... 15,00 m3

Total m³............: 15,000

7.1.2.6 IUP050b m Conversió aeri-soterrani mitjançant col·locació de tub PE, de 63 mm de
diàmetre i una alçada de 3 m, amb les parts proporcionals d'accessoris pera
tubs rigits de PE, grapat a façana i connectat a terra, amb protector antiaigua
per la part superior, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 9,00 m

Total m............: 9,000

7.1.6 Xarxes de sanejament
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7.1.6.1 IUS050 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de
1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m d'altura útil interior, format per: solera de 25
cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base
prefabricada de formigó en massa de 80 cm d'altura, amb dues perforacions i
junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre
nominal, con asimètric prefabricat de formigó en massa de 90 cm d'altura,
mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al
voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro
colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers,
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a
formació de canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge. Formació del canal
en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou.
Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i
compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.

1.- V. tram carrer del Sol..... 1,00 ud

Total U............: 1,000

7.1.6.2 IUS012 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per
tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 315
mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó
en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó,
degudament vibrat i compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal

1.- V. tram carrer del Sol..... 9,00 m

Total m............: 9,000
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7.1.6.3 IUS012b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP),
sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per
a muntatge, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

1-.- Com a ramals per possible utilització en noves edificacions al carrer del
Sol... 7,00 m

Total m............: 7,000

7.1.6.4 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal, sifònic, prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124,
compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment.
Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i
rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb
material granular, però no inclou l'excavació.

1.- En tram carrer del Sol..... 1,00 ud

Total U............: 1,000

7.1.6.5 ACE030b m³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

1.- En tram carrer del Sol..... 3,00 m3

Total m³............: 3,000
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7.1.6.6 ACE040c m³ Excavació de rases en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics,  i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.

1.- En tram carrer del Sol..... 5,00 m3

Total m³............: 5,000

7.1.6.7 ACR020c m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

1.- En tram carrer del Sol..... 5,00 m3

Total m³............: 5,000
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8.1 Subministrament i plantació d'espècies
8.1.1 Subministrament d'espècies
8.1.1.1 JSS010 U Mimosa comuna (Acacia dealbata) de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc;

subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

8.1.1.2 JSS020 U Prunera de fulles vermelles (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 12 cm de
diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

8.1.1.3 JSS020b U Xicranda  (Jacarada mimosifòlia " Xicranda") de 10 a 12 cm de diàmetre de
tronc; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

8.1.1.4 JSS010b U Arboç (Arbutus unedo); subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

8.1.1.5 JSP010 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb
mitjans manuals, en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal
garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament amb arrel
nua.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de
les terres excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre.
Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal
garbellada i fertilitzada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg.
Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.

Total U............: 6,000

8.1.2 Plantació i trasplantament d'espècies
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8.1.2.1 JAA010 m² Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans manuals, mitjançant eines
manuals de tall.
Inclou: Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del terreny.
Trossejat i aplec dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels arbres o
plantes que s'han de conservar, però no inclou la retirada i càrrega dels
materials de desbrossament.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2

Total m²............: 32,000

8.1.2.2 JAB080 m² Rastellat superficial del terreny solt, prèviament llavorat, amb mitjans manuals,
mitjançant rasclet, per a preparació del llit de sembra.
Inclou: Rasclat del terreny. Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2

Total m²............: 32,000

8.1.2.3 JAC010 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el
terreny amb mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de
fins a 100 m, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a
camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2 x 0,10 m............... 3,20 m3

Total m³............: 3,000

8.1.2.4 JSP060b U Aportació i plantament d'arbust de fins a 1 m d'altura, situat en terreny
adobat,manualment.
Inclou: aportació i Plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment plantades
segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta de escala -

1.- Salvia Rosmarinus en alveolo forestal de 200cm3.....  6 ud
2.- Spartum Junceum de altura 60 a 80cm ........................ 12 ud
3.- Lipia nodiflora (entapissant del talús)............................ 70 ud

Total........................ 88 ud

Total U............: 88,000

8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció
8.2.1 Drenatges
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8.2.1.1 JDT010 U Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en
el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó
elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per
mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de l'estaca. Alineació i subjecció de l'arbre a l'estaca
mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 6,000

8.2.2 Malles antiherbes
8.2.2.1 JDM010 m² Malla orgànica, biodegradable, elaborada amb fibres naturals de coco 100%,

entrecosides amb malles i fil de polipropilè fotodegradable, 250 g/m² de massa
superficial, per al control de l'erosió i funció antiherbes en la realització de
plantacions, permeable a l'aigua, a l'aire i als nutrients, fixada al terreny amb
pendent on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratge
d'acer corrugat en forma de U, de 8 mm de diàmetre.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les
piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.

- Banda dreta escala -

1.- en superfície del talús.........14 m2

Total m²............: 14,000

8.2.3 Protectors
8.2.3.1 TJV010b m Tanca de protecció, de 1,00m d'altura, formada per barrots verticals separats

un màxim de 9cm entre ells i dos travessers horitzontals d'acer galvanitzat en
calent, pintat al forn. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una base de
formigó.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.

- Banda dreta escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 6.00 ml

- Banda esquerra escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 9.00 ml

- Banda dreta escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 6.00 ml

- Banda esquerra escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 9.00 ml

Total m............: 15,000

8.3 Preparació del terreny
8.3.1 Condicionament físic
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8.3.1.1 JDD010b U Drenatge  de 200 cm de tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment de
geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb perforacions en tot el seu
desenvolupament, per a la captació i conducció d'aigua en la creació de
sistemes de drenatge, col·locat  a la base de mur de contenció i en un extrem
amb tapa de polipropilè.
Inclou: Col·locació del tub en la base del mur. Col·locació de la tapea de
tancament en un del extrem del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'obertura ni el tapat del clot
de plantació.

-Banda dreta de l'escala-

1.- base mur ....6,00m (desguassa al talús)

-Banda esquerra de l'escala-

1.- base mur ...22,00m  (desguassa a plataforma inferior)

Total U............: 14,000

8.4 Massissos i rocalls
8.4.2 Rocalls
8.4.2.1 JMR010b m² Rocall mixt de pedres granítiques amb molsa (260 kg/m3), amb arbustos

d'Abèlia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m d'altura (1 u/m²), conífera nan de
0,3-0,4 m d'altura (0,5 u/m²) i arbust cobresòls de 0,2-0,4 m d'altura (1 u/m²).
Inclou: Neteja i preparació del terreny. Remodelatge, cava i abonat del terreny.
Col·locació de pedres. Distribució i plantació dels arbusts. Cobriment amb
humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda esquerra escala-

1.- EL1 zona talús amb rocalla..... 20,00 m2

Total m²............: 20,000
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9.1 Impermeabilitzacions
9.1.1 Obres hidràuliques
9.1.1.1 NGC010b m² Impermeabilització de mur de formigó en contacto amb el terreny, per la cara

interior, amb emulsió bituminosa aniónica monocomponent,mitjançant betums
y resinas, aplicada a dues mans, (rendiment: 1 kg/m² cada mà)
Inclou: Col·locació del impermeabilitzant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

- Banda dreta escala -

1.- mur a EL1......................................... 12,00 m2

- Banda esquerra escala -

1.- mur a EL1 plataforma inferior.......  39,00 m2
2.- mur a EL1 plataforma superior..... 84,00 m2

Total m²............: 135,000

9.2 Geosintètics
9.2.1 Geocompostos
9.2.1.1 NGC010 m² Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nódulos

de 8 mm d'altura, amb geotextil de polipropilè incorporat, resistencia a la
compresió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,7 kg/m². subjecte mitjançant rosetes (2 u/m²). Inclús
cavalcaments i acabats de cantonades i racons.
Inclou: Col·locació del geocompost. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

- Banda dreta escala -

1.- mur a EL1......................................... 12,00 m2

- Banda esquerra escala -

1.- mur a EL1 plataforma inferior.......  39,00 m2
2.- mur a EL1 plataforma superior..... 84,00 m2

Total m²............: 135,000
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10.1 Mobiliari urbà
10.1.1 Bancs, cadires i taules
10.1.1.1 TMB020 U Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos

estructural d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 3,000

10.1.1.2 TMB070 U Cadira de 60x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural
d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material
sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

10.1.1.3 TMB020b U Aprofitament de mobiliari urbà: Desancoratge i ancoratge de 1 banc i dos
cadires existents,amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural
d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, picat del formigó com a elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 3,000

10.1.3 Papereres
10.1.3.1 TME020 U Paperera, amb cubeta d'acer inoxidable circular de 37 cm de diàmetre i 54 cm

d'altura, i suport vertical d'acer inoxidable de 80 cm d'altura, fixada a una base
de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

- Zona esquerra escala -

1.- EL1 plataforma superior ................ 1 ud
2.- EL1 plataforma inferior ..................  1 ud

Total ......................  2 ud

Total U............: 2,000
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10.1.3.2 TME020b U Desancoratge i ancoratge de paperera existent , de 80 cm d'altura, fixada a una
base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual del terreny,
picat del formigó com a elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material
sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala -

1.- EL1 plataforma superior ................ 1 ud

Total U............: 1,000

10.6 Il·luminació viària
10.6.1 Fanals
10.6.1.1 TIF010 U Fanal, model URBANA-18 Led "LEDINBOX", de 4700 mm d'altura, compost per

columna cilíndrica d'acer galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1
lluminària circular d'alumini anoditzat, de 35 W de potència màxima, de
830x500x60 mm, amb òptica d'alt rendiment de tecnologia led Cree XP-G, XT-E
(140lm/W) classe de protecció I, grau de protecció IP66. Inclús dau de
fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i
elements d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la
superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària.
Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.

Total U............: 2,000

10.6.1.2 TIF005b U Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model PROJECT-60 Led
"LEDINBOX", de 60 W de potència màxima, de 390x325x110 mm, amb suport
d'acer inoxidable AISI 304;  classe de protecció I, grau de protecció IP66;fixada
mecànicament a la columna existent. Fixació del suport. Col·locació de la
lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

- Banda dreta escala -

1.- Acoplament de lluminària a bàcul existent....1 ud

Total U............: 1,000
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20.1 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de

la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

12.3 Equips de protecció individual
12.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual
12.3.9.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de

la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

12.6 Senyalització provisional d'obres
12.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d…
12.6.7.1 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000
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Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.-  JUSTIFICACIÓ PREUS 



YCX010 Conjunt de sistemes de protecci… 1.000,000 1,000U 1.000,00 1.000,00
YCX010b Conjunt de sistemes de protecci… 1.000,000 1,000U 1.000,00 2.000,00
YIX010 Conjunt d'equips de protecció i… 1.000,000 1,000U 1.000,00 3.000,00
YSX010 Conjunt d'elements d'abalisamen… 100,000 1,000U 100,00 3.100,00
mo003 Oficial 1ª electricista. 25,320 6,555h 165,97 3.265,97
mo020 Oficial 1ª construcció. 24,500 21,807h 534,27 3.800,24
mo023 Oficial 1ª enrajolador. 24,500 73,048h 1.789,68 5.589,92
mo040 Oficial 1ª jardiner. 24,500 17,089h 418,68 6.008,60
mo041 Oficial 1ª construcció d'obra c… 24,500 302,778h 7.418,06 13.426,66
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 24,500 42,924h 1.051,64 14.478,30
mo044 Oficial 1ª encofrador. 24,500 102,282h 2.505,91 16.984,21
mo045 Oficial 1ª estructurista, en tr… 24,500 18,282h 447,91 17.432,12
mo061 Ajudant enrajolador. 21,750 73,048h 1.588,79 19.020,91
mo077 Ajudant construcció. 21,750 0,200h 4,35 19.025,26
mo086 Ajudant jardiner. 21,750 6,449h 140,27 19.165,53
mo087 Ajudant construcció d'obra civi… 21,750 569,505h 12.386,73 31.552,26
mo090 Ajudant ferrallista. 21,750 51,645h 1.123,28 32.675,54
mo091 Ajudant encofrador. 21,750 106,968h 2.326,55 35.002,09
mo092 Ajudant estructurista, en treba… 21,750 76,499h 1.663,85 36.665,94
mo102 Ajudant electricista. 21,720 6,275h 136,29 36.802,23
mo112 Peó especialitzat construcció. 21,150 66,532h 1.407,15 38.209,38
mo113 Peó ordinari construcció. 20,460 82,411h 1.686,13 39.895,51
mo115 Peó jardiner. 20,460 26,934h 551,07 40.446,58
mq01exc… Retroexcavadora sobre cadenes, … 116,240 5,240h 609,10 41.055,68
mq01exn… Retroexcavadora sobre pneumàtic… 65,700 49,590h 3.258,06 44.313,74
mq01mot… Motoanivelladora de 141 kW. 68,510 0,622h 42,61 44.356,35
mq01pan… Pala carregadora sobre pneumàti… 40,660 20,693h 841,38 45.197,73
mq01ret… Miniretrocarregadora sobre pneu… 41,390 16,530h 684,18 45.881,91
mq01ret… Retrocarregadora sobre pneumàti… 36,910 31,295h 1.155,10 47.037,01
mq02cia… Camió cisterna de 8 m³ de capac… 40,370 4,650h 187,72 47.224,73
mq02rod… Safata vibrant de guiat manual,… 6,440 45,315h 291,83 47.516,56
mq02rop… Picó vibrant de guiat manual, d… 3,530 6,337h 22,37 47.538,93
mq02rot… Compactadora tàndem autopropuls… 39,420 0,622h 24,52 47.563,45
mq02rot… Compactadora tàndem autopropuls… 41,300 23,256h 960,47 48.523,92
mq02rov… Compactador monocilíndric vibra… 62,750 3,192h 200,30 48.724,22
mq04cab… Camió basculant de 12 t de càrr… 40,520 16,797h 680,61 49.404,83
mq04cag… Camió amb grua de fins a 6 t. 49,880 1,254h 62,55 49.467,38
mq04cap… Camió de transport de 10 t amb … 25,190 10,564h 266,11 49.733,49
mq04dua… Dúmper de descàrrega frontal de… 5,300 53,694h 284,58 50.018,07
mq04dua… Dúmper de descàrrega frontal de… 9,350 44,514h 416,21 50.434,28
mq04res… Cànon d'abocament per lliuramen… 6,960 86,640m³ 603,01 51.037,29
mq04res… Cànon d'abocament per lliuramen… 2,020 119,700m³ 241,79 51.279,08
mq05mai… Martell pneumàtic. 4,120 6,327h 26,07 51.305,15
mq05pdm… Compressor portàtil elèctric 2 … 3,850 4,959h 19,09 51.324,24
mq05pdm… Compressor portàtil dièsel mitj… 6,990 1,368h 9,56 51.333,80
mq06vib… Regla vibrant de 3 m. 4,700 108,840h 511,55 51.845,35
mq07cce… Camió amb cistell elevador de b… 19,180 0,684h 13,12 51.858,47
mt01ara… Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,190 2,611m³ 31,83 51.890,30
mt01ara… Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, … 9,080 32,400t 294,19 52.184,49
mt01arp… Grava calcària seleccionada de … 25,560 1,440m³ 36,81 52.221,30
mt01arp… Sorra granítica seleccionada de… 25,110 9,000m³ 225,99 52.447,29
mt01arr… Grava de pedrera, de 19 a 25 mm… 7,330 0,697t 5,11 52.452,40
mt01arr… Grava de pedrera, de 20 a 30 mm… 7,330 75,600t 554,15 53.006,55
mt01zah… Tot-u natural calcari. 8,780 343,200t 3.013,30 56.019,85
mt01zah… Tot-u natural granític. 9,990 105,600t 1.054,94 57.074,79
mt06psm… Bloc de pedra granítica, confro… 11,280 19,500t 219,96 57.294,75
mt07aco… Ferralla elaborada en taller in… 1,620 5.587,000kg 9.050,94 66.345,69
mt07ame… Malla electrosoldada ME 20x20 Ø… 3,600 3,768m² 13,56 66.359,25
mt07sep… Separador homologat de plàstic … 0,130 187,600U 24,39 66.383,64
mt07sep… Separador homologat de plàstic … 0,060 1.046,520U 62,79 66.446,43
mt08aaa… Aigua. 1,520 1,330m³ 2,02 66.448,45
mt08cem… Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5… 0,100 501,000kg 50,10 66.498,55
mt08dba… Agent desemmotllant biodegradab… 6,090 1,105l 6,73 66.505,28
mt08dba… Agent desemmotllant, a base d'o… 2,220 4,380l 9,72 66.515,00
mt08ema… Tauler contraplacat fenòlic de … 253,000 4,250m² 1.075,25 67.590,25
mt08eme… Panells metàl·lics modulars, pe… 202,400 1,022m² 206,85 67.797,10
mt08eme… Estructura suport de sistema d'… 404,800 0,070U 28,34 67.825,44
mt08eme… Estructura suport de sistema d'… 404,800 0,355U 143,70 67.969,14
mt08eme… Estructura suport de sistema d'… 417,670 0,730U 304,90 68.274,04
mt08var… Filferro galvanitzat per a llig… 1,110 41,269kg 45,81 68.319,85
mt08var… Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,080 3,400kg 24,07 68.343,92
mt08var… Passamurs de PVC per a pas dels… 0,940 92,400U 86,86 68.430,78
mt09lec… Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-… 122,020 0,501m³ 61,13 68.491,91
mt09mcr… Sorra-ciment, sense additius, a… 61,010 16,032m³ 978,11 69.470,02
mt09mif… Morter industrial per a obra de… 34,400 0,040t 1,38 69.471,40
mt09reh… Morter de resina epoxi amb sorr… 5,080 1,200kg 6,10 69.477,50
mt10haf… Formigó HA-25/B/20/IIa, fabrica… 68,070 98,650m³ 6.715,11 76.192,61
mt10haf… Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabr… 94,260 0,283m³ 26,68 76.219,29
mt10hmf… Formigó HM-15/B/20/I, fabricat … 58,440 1,245m³ 72,76 76.292,05
mt10hmf… Formigó HM-20/B/20/I, fabricat … 64,750 46,317m³ 2.999,03 79.291,08
mt10hmf… Formigó HM-20/P/20/I, fabricat … 61,210 3,162m³ 193,55 79.484,63
mt10hmf… Formigó HM-35/B/20/I, fabricat … 70,030 49,140m³ 3.441,27 82.925,90
mt10hmf… Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabric… 90,010 0,495m³ 44,55 82.970,45
mt10hmf… Formigó no estructural HNE-20/P… 61,210 120,913m³ 7.401,08 90.371,53

Ròssec 90.371,53

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 90.371,53
mt10hmf… Formigó de neteja HL-150/B/20, … 58,440 10,500m³ 613,62 90.985,15
mt11ade… Lubrificant per a unió mitjança… 10,210 0,082kg 0,84 90.985,99
mt11arh… Embornal amb fons i sortida fro… 36,560 1,000U 36,56 91.022,55
mt11rej… Marc i reixeta de foneria dúcti… 42,610 1,000U 42,61 91.065,16
mt11tdc… Tub de drenatge de PVC corrugat… 2,960 28,000m 82,88 91.148,04
mt11tdc… Tapa de tancament, de polipropi… 0,460 28,000U 12,88 91.160,92
mt11tpg… Tub de polipropilè (PP) per san… 70,410 7,350m 517,51 91.678,43
mt11tpg… Tub de polipropilè (PP) per san… 115,210 9,450m 1.088,73 92.767,16
mt11var… Tub de PVC llis, de varis diàme… 6,660 4,620m 30,77 92.797,93
mt14geo… Làmina drenant nodular de polie… 7,290 148,500m² 1.082,57 93.880,50
mt14gsa… Geotèxtil no teixit compost per… 0,710 77,700m² 55,17 93.935,67
mt15pao… Clau d'acer de 62 mm de longitu… 0,020 270,000U 5,40 93.941,07
mt16png… Film de polietilè de 0,25 mm d'… 0,520 5,500m² 2,86 93.943,93
mt18bhi… Lloseta de formigó per a ús ext… 5,590 193,200m² 1.079,99 95.023,92
mt18bhp… Llosa de formigó per exteriors,… 14,220 273,000m² 3.882,06 98.905,98
mt18bhp… Llosa de formigó per exteriors,… 14,220 59,850m² 851,07 99.757,05
mt18bma… Travessa de fusta de roure enve… 10,460 19,200m 200,83 99.957,88
mt18bme… Vora metàl·lica de platines d'a… 23,880 16,800m 401,18 100.359,06
mt18jbg… Vorada recta de formigó, monoca… 2,590 10,500U 27,20 100.386,26
mt34syc… Fanal, model Rama Led "SANTA & … 1.932,140 2,000U 3.864,28 104.250,54
mt34syc… Lluminària rectangular d'alumin… 540,000 1,000U 540,00 104.790,54
mt35aia… Tub corbable, subministrat en r… 1,320 40,000m 52,80 104.843,34
mt35cun… Cable unipolar RZ1-K (AS), sent… 1,540 160,000m 246,40 105.089,74
mt35cun… Cable unipolar ES07Z1-K (AS), s… 4,130 40,000m 165,20 105.254,94
mt35tpe… Tub rígid de PVC-U, de 63 mm de… 1,530 109,200m 167,08 105.422,02
mt35tta… Pericó de polipropilè per a con… 76,370 2,000U 152,74 105.574,76
mt35tta… Pont per a comprovació de conne… 47,470 2,000U 94,94 105.669,70
mt35tta… Grapa abraçadora per a connexió… 1,030 2,000U 2,06 105.671,76
mt35tta… Sac de 5 kg de sals minerals pe… 3,610 0,666U 2,40 105.674,16
mt35ttc… Conductor de coure nu, de 35 mm… 2,900 0,500m 1,45 105.675,61
mt35tte… Elèctrode per a xarxa de connex… 18,580 2,000U 37,16 105.712,77
mt35www… Material auxiliar per a instal·… 1,530 8,000U 12,24 105.725,01
mt35www… Material auxiliar per a instal·… 1,190 6,000U 7,14 105.732,15
mt40iar… Pericó de formigó armat, de 700… 406,590 3,000U 1.219,77 106.951,92
mt40iar… Pericó de formigó armat, de 100… 435,670 1,000U 435,67 107.387,59
mt40iva… Fil guia de polipropilè de 3 mm… 0,170 119,600m 20,33 107.407,92
mt40iva… Suport separador de polipropilè… 0,400 37,180U 14,87 107.422,79
mt46phb… Base prefabricada de formigó en… 168,260 1,000U 168,26 107.591,05
mt46phb… Con asimètric prefabricat de fo… 146,340 1,000U 146,34 107.737,39
mt46phb… Mòdul d'ajust prefabricat de fo… 25,130 1,000U 25,13 107.762,52
mt46phb… Junt de cautxú EPDM, de lliscam… 16,030 2,000U 32,06 107.794,58
mt46phm… Pate de polipropilè conformat e… 4,740 5,000U 23,70 107.818,28
mt46thb… Lubrificant per a unió amb junt… 2,870 0,072kg 0,21 107.818,49
mt46tpr… Tapa circular amb bloqueig mitj… 86,700 1,000U 86,70 107.905,19
mt48adc… Pedres granítiques amb molsa, p… 474,036 1,000t 474,04 108.379,23
mt48eac… Acàcia de Constantinoble (Albiz… 71,910 2,000U 143,82 108.523,05
mt48eac… Prunera de fulles vermelles (Pr… 57,790 1,000U 57,79 108.580,84
mt48eap… Mimosa comuna (Acacia dealbata)… 122,000 2,000U 244,00 108.824,84
mt48eap… Arboç (Arbutus unedo); subminis… 398,110 1,000U 398,11 109.222,95
mt48ebp… Abèlia (Abelia x grandiflora) d… 8,373 20,000U 167,46 109.390,41
mt48ecr… Conífera nan de 0,3-0,4 m d'alt… 9,115 10,000U 91,15 109.481,56
mt48ecr… Arbust cobresòls de 0,2-0,4 m d… 8,043 20,000U 160,86 109.642,42
mt48mal… Ancoratge d'acer corrugat en fo… 0,150 14,000U 2,10 109.644,52
mt48map… Malla orgànica, biodegradable, … 1,350 15,400m² 20,79 109.665,31
mt48tie… Adob mineral complex NPK 15-15-… 1,567 80,000kg 125,36 109.790,67
mt48tie… Terra vegetal garbellada i fert… 33,170 3,900m³ 129,36 109.920,03
mt48tie… Humus net garbellat. 0,062 80,000kg 4,96 109.924,99
mt48tut… Estaca tornejada de fusta de pi… 4,340 6,000U 26,04 109.951,03
mt48tut… Cinta elàstica de cautxú, de 4 … 0,370 6,000U 2,22 109.953,25
mt50spl… Fixació composta per tac químic… 2,077 60,000U 124,62 110.077,87
mt50vbe… Tanca de vianants de ferro, de … 42,670 0,150U 6,40 110.084,27
mt52ban… Picat i nateixa del formigó d'a… 25,000 7,000U 175,00 110.259,27
mt52jig… Tanca per a àrea de jocs infant… 53,047 15,000m 795,71 111.054,98
mt52mug… Cadira de 60x70x45 cm amb seien… 251,860 1,000U 251,86 111.306,84
mt52pap… Paperera, amb cubeta d'acer ino… 109,690 2,000U 219,38 111.526,22

Suma total 111.526,22
Total mitjans auxiliars 2.195,56
Total costos indirectes 3.466,96
Pressupost 117.188,74
Pressupost per quantitats (amb arrodoniment) 117.188,740
CENT  DISSET MIL CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2.-  AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 



Pressupost i amidament



1.1 Proteccions provisionals
1.1.1 Voreres i vorades
1.1.1.1 0CA010 m² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure

afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de
làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 230 g/m² i
posterior abocat de formigó en massa en formació de solera de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió. Inclús posterior picat de la solera, reposició de
les rajoles i de les vorades deteriorades durant els treballs o durant el
picat de la solera, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb
martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

En accès per el carrer La Fàbrica per a condicionaments de les
plataformes de EL (Espais Lliures)
Total m² ............: 5,000 20,87 104,35

1.1.2 Enllumenat públic
1.1.2.1 0CP010 U Protecció de fanal existent mitjançant tanques de vianants de ferro, de

1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos, per impedir el
copejament per part de la maquinària durant els treballs en les
proximitats. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

-. Fanal a EL1 costat de l'escala c. La Fàbrica
Total U ............: 1,000 9,56 9,56

Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 - Barri del Raval- Par… Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1 Equipament urbà
2.1.1 Mobiliari urbà
2.1.1.1 DTM040 U Desmuntatge de banc de fusta, de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals,

i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Total U ............: 3,000 5,74 17,22

2.1.1.2 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'acer galvanitzat, amb mitjans manuals, i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Total U ............: 1,000 4,53 4,53

2.1.1.3 DTM050 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de
superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Total U ............: 1,000 27,00 27,00

2.2 Ferms i paviments
2.2.4 Paviments exteriors
2.2.4.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2
2.- Zona calçada c. del Sol....................... 112,84 m2 

Total .................................290,43 m2
Total m² ............: 290,000 18,68 5.417,20
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2.2.4.2 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió.

1. De voreres carrer del Sol
Total m ............: 36,000 3,02 108,72

2.2.4.3 DMX091 m Aixecat de rigola sobre base de formigó i picat del material d'unió
adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals i recuperació del 80%
del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.

1.- Rigola en parterre c. del Sol
Total m ............: 5,000 2,28 11,40

2.2.4.4 DMC010b m Tall de laterals i base de  mur de formigó armat de 30cm de gruix,
mitjançant màquina talladora , i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

1.- Mur en plataforma inferior de l'escala per donar accès a zona
ajardinada -banda esquerra escala-
Total m ............: 8,000 20,00 160,00

2.2.4.5 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.

1. voreres carrer del Sol
Total m² ............: 24,000 4,96 119,04
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2.2.4.6 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.

1.- Base de voreres carrer del Sol
Total m² ............: 24,000 8,67 208,08

2.2.4.7 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Total m³ ............: 76,000 3,68 279,68

2.2.4.8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Total m³ ............: 76,000 8,33 633,08
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3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 Treballs preliminars
3.1.1.1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els

treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.

-Zona dreta escala-

1.- EL1........ 24,21 m2  - zona c. La Fàbrica-
2.- EL1........ 34,80 m2  - zona talús-
2.- EL2........ 27,79 m2  - zona c. La Fàbrica-

Total........86,80 m2

-Zona esquerra escala-

1.- EL1........ 229,11 m2
Total m² ............: 257,000 0,91 233,87

3.1.2 Excavacions
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3.1.2.1 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

- Zona escala-

1.- Calçada c. del Sol.....................   57,96 m3
2.- Plataforma c. de Cantallops... 124,15 m3
3.- Voreres c. del Sol........................ 19,16 m3

Total ................................... 201,27 m3

- Zona dreta escala-

1.- EL1..................................................  2,40 m3  -
zona c. La Fàbrica-
2.- EL1................................................. 18,00 m3  - zona
talús-
2.- EL2....................................................9,72 m3  -
zona c. La Fàbrica-

Total........................................30,12 m3

- Zona esquerra escala-

1.- EL1..................................................25,00 m3 
-plataforma superior-
2.- EL1................................................. 52,00 m3 
-plataforma inferior-

Total........................................77,00 m3
Total m³ ............: 308,000 2,64 813,12
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3.1.2.2 ACE015 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 4 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva
posterior retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.

- Zona dreta escala-

1.- EL1..................................................  21,00 m3  -mur
i fonamentació-
2.- EL1..................................................  18,00 m3 
-talús-
3.- EL1..................................................    2,00 m3 
-plataforma-
4.- EL2..................................................    8,00 m3 
-plataforma-

Total....................................     49,00 m3

- Zona esquerra escala-

1.- EL1..................................................165,00 m3  mur i
fonamentació -plataforma superior- 
2.- EL1................................................. 100,00 m3  mur i
fonamentació -plataforma inferior-

Total...................................... 265,00 m3
Total m³ ............: 314,000 2,74 860,36

3.1.2.3 ACE030 m³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

1. Per a pou de clavegueram amb numeració del Ajuntament Ne082... 2m3
Total m³ ............: 2,000 17,88 35,76

3.1.3 Esplanacions
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3.1.3.1 ACP030 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte
en roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts
topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada. Extracció i aplec
de les terres en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1..................................................  34,00 m2  

Total....................................     34,00 m2

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1..................................................111,00 m2 
-plataforma superior-
2.- EL1.................................................   41,00 m2 
-plataforma inferior-

Total....................................   152,00 m2
Total m² ............: 186,000 6,94 1.290,84

3.1.3.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Total m³ ............: 105,000 4,60 483,00

3.1.3.3 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Total m³ ............: 105,000 2,42 254,10

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
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3.1.6.1 ACR030 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre,
amb mitjans mecànics; i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

- Zona dreta escala-

trasdòs de mur

1.- EL1...................................................  2,00 m3  

- Zona esquerra escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................  16,00 m3  mur
-plataforma superior-
Total m³ ............: 18,000 30,62 551,16

3.1.6.2 ACR030b m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb grava de 20 a 30 mm de
diàmetre, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................  4,00 m3  

Total...................................... 4,00 m3

- Zona esquerra escala-

trasdòs de mur

1.- EL1..................................................32,00 m3 
-plataforma superior-

Total...................................... 32,00 m3
Total m³ ............: 36,000 16,92 609,12
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3.1.6.3 ACR030c m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra seleccionada procedent
de la pròpia excavació, amb mitjans mecànics; i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 7,00 m3  

Total.....................................7,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................201,00 m3 
-plataforma superior- M2-M3
2.- EL1.................................................. 57,00 m3 
-plataforma inferior-    M1

Total......................................258,00 m3
Total m³ ............: 265,000 12,99 3.442,35

3.1.7 Càrregues i transports
3.1.7.1 ACT010 m³ Transport de terres dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Total m³ ............: 314,000 0,96 301,44
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4.1 Contencions
4.1.3 Murs d'escullera
4.1.3.1 CCE020 m³ Cos de mur d'escullera de blocs de pedra granítica, confrontada,

col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació dels blocs de pedra. Retirada del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.

-Banda esquerra escala-

1.- EL1 zona talús..... 10,00 m2
Total m³ ............: 10,000 99,87 998,70

4.2 Formigons, acers i encofrats
4.2.1 Formigons
4.2.1.1 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a

formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada, de 10cm
gruix
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 0,81 m3  

Total.....................................1,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................6,00 m3 
-plataforma superior- M2-M3
2.- EL1.................................................3,00 m3 
-plataforma inferior-    M1

Total......................................9,00 m3
Total m³ ............: 10,000 71,54 715,40
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4.2.1.2 CHH030 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió per
a formació de sabata correguda de fonamentació.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur i fonamentació

1.- EL1.................................................. 3,00 m3  

Total.....................................3,00 m3

- Zona esquerra escala-

mur i fonamentació

1.-M2.M3............................................26,00 m3  -plataforma
superior- M2-M3
2.- M1.................................................12,00 m3 
-plataforma inferior-    M1

Total....................................38,00 m3
Total m³ ............: 41,000 89,43 3.666,63

4.2.1.3 CHH030b m³ Formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot a
través de tub Tremie, per a formació de mur de contenció 3<H<6 m.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

- Zona dreta escala-

mur

1.- EL1.................................................. 3,50 m3  

Total.....................................3,50 m3

- Zona esquerra escala-

mur

1.- M2.M3.......................................... 35,40 m3  -plataforma
superior
2.- M1.................................................12,10 m3 
-plataforma inferior-

Total....................................51,00 m3
Total m³ ............: 51,000 108,55 5.536,05

4.2.2 Acers
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4.2.2.1 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata
correguda de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

fonamentació

1.- EL1.................................................. 154 kg
(38kg/m3) 

Total.....................................154 kg

- Zona esquerra escala-

fonamentació

1.- M2-M3.................................................1.726 kg
(58kg/m3)  -plataforma superior-
2.- M1........................................................   800 kg
(63kg/m3)  -plataforma inferior-  

Total.......................................... 2.526 kg
Total kg ............: 2.680,000 1,86 4.984,80

4.2.2.2 CHA010b kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en mur de
contenció 3<H<6 m. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura
amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala-

Mur

1.- EL1.................................................. 193 kg (56
kg/m3) 

Total.....................................193 kg

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M2-M3.................................................1.810 kg
(52kg/m3)  -plataforma superior-
2.- M1........................................................   904 kg
(73kg/m3)  -plataforma inferior-  

Total.......................................... 2.714 kg
Total kg ............: 2.907,000 2,39 6.947,73

4.2.3 Sistemes d'encofrat
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4.2.3.1 CHE010 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat
fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius i
tub de drenatge en la seva base; passamurs per a pas dels tensors;
elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de
l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació
d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de
Projecte.

- Zona dreta escala-

Mur

1.- EL1.................................................. 21 m2 

Total.....................................21 m2 

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M1........................................................   50 m2  
-plataforma inferior-  

Total..........................................    71 m2
Total m² ............: 71,000 32,74 2.324,54

4.2.3.2 CHE010b m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist
amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor
metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de
terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius; passamurs per a
pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de
l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació
d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de
Projecte.

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M1........................................................   14 m2  
-plataforma inferior-
Total m² ............: 14,000 42,17 590,38
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4.2.3.3 CHE010c m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues
cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de
formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació d'escorrentius;
passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig de
l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de tubs per a formació
d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de
Projecte.

- Zona esquerra escala-

Mur

1.- M2-M3................................................. 146 m2  
-plataforma superior-
Total m² ............: 146,000 28,70 4.190,20
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6.1 Bases i subbases
6.1.1 Granulars
6.1.1.1 MBG020 m³ Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del

Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2  x 35 cm = 62 m3
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2  x 35 cm =
29 m3
3.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2  x 35 cm = 55 m3
4.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2  x 35 cm = 10
m3

Total ..........................156 m3
Total m³ ............: 156,000 31,95 4.984,20

6.1.1.2 MBG010 m³ Base granular amb tot-u natural granític, i compactació al 98% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2  x 15 cm = 27 m3
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2  x 15 cm =
12 m3
3.- Zona voreres carrer del Sol................   57,60 m2  x 15 cm =   9
m3
4.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2  x 15 cm = 55 m3
5.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2  x 15 cm = 10
m3

Total ........................113 m3
Total m³ ............: 48,000 35,38 1.698,24
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6.1.1.3 MPO020b m² Paviment terrenc per a vianants, de 5 cm de gruix, realitzat amb grava
calcària, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm
existent, no inclosa en aquest preu. Inclús capa separadora de geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m², repàs
manual de vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Col·locació de la
capa separadora. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL2 plataforma carrer La Fàbrica.... 24,00 m2
Total m² ............: 24,000 3,10 74,40

6.1.2 De formigó
6.1.2.1 MBH010 m² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb

formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent. Inclús formació de juntes de
construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

1.- Zona voreres c. del Sol.......................    57,60 m2  
2.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2 
3.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2

Total..............................241,71 m2
Total m² ............: 242,000 14,10 3.412,20

6.1.2.2 MBH010b m² Base de formigó en massa de 18 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-35/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent. Inclús formació de juntes de
construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2 
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2 

Total........................ 260,39 m2
Total m² ............: 260,000 17,85 4.641,00

6.2 Paviments urbans
6.2.2 De rajoles i llosetes de formigó
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6.2.2.1 MPH010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4
pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre
capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de
ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².

1.- Zona EL1 plataforma superior........... 156,32 m2
2.- Zona EL2 carrer La Fàbrica................   27,79 m2 

Total .................184,11 m2
Total m² ............: 184,000 60,66 11.161,44

6.2.2.2 MPH020 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosa de formigó per exteriors, model Lisa
"PREFHORVISA",  o eqivalent, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió
H, format nominal 40x60x8 cm, color groc, segons UNE-EN 1339, col·locades
a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius,
amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra
de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó
no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².

1.- Zona voreres carrer del Sol................   57,60 m2
Total m² ............: 57,000 57,35 3.268,95
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6.2.2.3 MPH020c m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosa de formigó per exteriors, model Lisa
"PREFHORVISA",o equivalent, classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format
nominal 20x10x10 cm, color marró, segons UNE-EN 1339, col·locades a
l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb
380 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de
cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó
no estructural (HNE-40/P/20), de 18 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclús juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².

1.- Zona explanada carrer Cantallops... 177,59 m2 
2.- Zona calçada c. del Sol.......................   82,80 m2 

Total ..................260,39 m2
Total m² ............: 260,000 62,70 16.302,00

6.2.3 Drenants
6.2.3.1 MPO020 m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra

granítica, estesa i rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm
existent, no inclosa en aquest preu. Inclús capa separadora de geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m², repàs
manual de vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Col·locació de la
capa separadora. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

- Banda esquerra escala -

1.- En EL1 plataforma inferior
Total m² ............: 50,000 7,56 378,00

6.3 Vores i límits de paviments
6.3.2 Vores
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6.3.2.1 MLD110 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant la col·locació sobre base
de formigó HM-15/B/20/I de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i
8,0 mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a les platines. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny, posta en obra del formigó, talls, elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a les platines, resolució d'unions entre peces,
resolució de cantonades, replé i compactació del terreny contigu a la
vora ja col·locada, neteja i talls, eliminació del material sobrant.
Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Execució de la base
de formigó. Col·locació de les platines. Unió entre platines. Resolució
de cantonades. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Neteja i
eliminació del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

En formació d'escocells dàrbres 

P.A.U.1

1.- EL1 -plataforma superior- 2 ud diam. 1,20 m ....7,50 ml
2.- EL1 -plataforma superior- 2 ud diam. 0,90 m ....5,70 ml

P.A.U.2

3.- EL1 -plataforma superior- 1 ud diam. 0,90 m ....2,80 ml
Total m ............: 16,000 39,33 629,28

6.3.2.2 MLD010 m Formació de vora i límit de paviment mitjançant travesses de fusta de
roure envellida, de 18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el
terreny. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, selecció i tall
de travesses, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja
col·locada i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació,
aplomat i anivellació. Reomplert de la rasa i compactació del terreny.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

- Banda dreta escala -

1.- El2 contenció base  talús amb doble filada i alçada ..... 16,00 ml
Total m ............: 16,000 22,25 356,00

6.3.3 Vorades
6.3.3.1 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de

vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el
cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó
en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de
ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

.- En separació d'espais EL1 - EL2 en carrer La Fàbrica.... 4,20 ml
Total m ............: 5,000 29,89 149,45
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7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic
7.1.1.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,

amb mitjans mecànics,i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Banda escala

1.- Per donar servei al fanal projectat ...18 ml

Banda esquerra  escala

2.- Per donar servei als fanals projectats ...18 ml
Total m³ ............: 36,000 13,00 468,00

7.1.1.2 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de
longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al
terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de
la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 170,49 340,98

7.1.1.3 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 40,000 3,02 120,80

7.1.1.4 IUP040 m Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar
ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades amb
grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat del
conductor aïllat de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 40,000 5,45 218,00
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7.1.1.5 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors
de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 40,000 9,25 370,00

7.1.1.6 IUP050c m Conversió aeri-soterrani mitjançant col·locació de tub PE, de 110 mm de
diàmetre i una alçada de 3 m, amb les parts proporcionals d'accessoris
pera tubs rigits de PE, grapat a façana i connectat a terra, amb
protector antiaigua per la part superior, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 3,000 8,00 24,00

7.1.1.7 ACR020 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació,
i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Total m³ ............: 36,000 5,81 209,16

7.1.2 Xarxes de telecomunicacions
7.1.2.1 ACE040b m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,

amb mitjans mecànics, i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

1.- En tram voreres carrer del Sol..... 15,00 m3
Total m³ ............: 15,000 13,00 195,00
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7.1.2.2 IUT030 m Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 4 tubs rígids
de PVC-U, de 63 mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix i suport separador cada
70 cm de longitud, executada en rasa, amb els tubs embeguts en un prisma
de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i
inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i compactació del formigó
per a la formació del prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Presentació en sec dels tubs. Col·locació
del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del formigó per
formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol.....26,00 m
Total m ............: 26,000 49,57 1.288,82

7.1.2.3 IUT020 U Pericó de formigó armat, MF-II, de 700x700 mm de dimensions interiors,
950x950x1050 mm de dimensions exteriors, amb tapa de ferro colat classe
D-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús
abocament i compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 3,00 m
Total U ............: 3,000 490,18 1.470,54

7.1.2.4 IUT020b U Pericó de formigó armat, HF-II, de 1000x1000 mm de dimensions interiors,
1250x1250x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de ferro colat classe
D-400, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús
abocament i compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 1,00 m3
Total U ............: 1,000 516,04 516,04

7.1.2.5 ACR020b m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació,
i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

1.- En tram carrer del Sol..... 15,00 m3
Total m³ ............: 15,000 5,81 87,15
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7.1.2.6 IUP050b m Conversió aeri-soterrani mitjançant col·locació de tub PE, de 63 mm de
diàmetre i una alçada de 3 m, amb les parts proporcionals d'accessoris
pera tubs rigits de PE, grapat a façana i connectat a terra, amb
protector antiaigua per la part superior, completament acabat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

1.- En tram carrer del Sol..... 9,00 m
Total m ............: 9,000 8,00 72,00

7.1.6 Xarxes de sanejament
7.1.6.1 IUS050 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa,

de 1,2 m de diàmetre interior i 1,8 m d'altura útil interior, format per:
solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 80 cm
d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb
col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de
formigó en massa de 90 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó
en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb
tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a
formació de canal en el fons del pou.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge. Formació del
canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels
col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al
voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

1.- V. tram carrer del Sol..... 1,00 ud
Total U ............: 1,000 894,16 894,16

7.1.6.2 IUS012 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada,
format per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i
compactat. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal

1.- V. tram carrer del Sol..... 9,00 m
Total m ............: 9,000 169,56 1.526,04
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7.1.6.3 IUS012b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.

1-.- Com a ramals per possible utilització en noves edificacions al
carrer del Sol... 7,00 m
Total m ............: 7,000 94,86 664,02

7.1.6.4 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal, sifònic, prefabricat de formigó
fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix
tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós
amb material granular, però no inclou l'excavació.

1.- En tram carrer del Sol..... 1,00 ud
Total U ............: 1,000 124,14 124,14

7.1.6.5 ACE030b m³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

1.- En tram carrer del Sol..... 3,00 m3
Total m³ ............: 3,000 17,88 53,64
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7.1.6.6 ACE040c m³ Excavació de rases en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics,  i les terres deixades a la vora.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

1.- En tram carrer del Sol..... 5,00 m3
Total m³ ............: 5,000 16,82 84,10

7.1.6.7 ACR020c m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació,
i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

1.- En tram carrer del Sol..... 5,00 m3
Total m³ ............: 5,000 5,81 29,05
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8.1 Subministrament i plantació d'espècies
8.1.1 Subministrament d'espècies
8.1.1.1 JSS010 U Mimosa comuna (Acacia dealbata) de 18 a 20 cm de diàmetre de tronc;

subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 128,17 256,34

8.1.1.2 JSS020 U Prunera de fulles vermelles (Prunus cerasifera 'Pissardii') de 10 a 12 cm
de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 60,72 60,72

8.1.1.3 JSS020b U Xicranda  (Jacarada mimosifòlia " Xicranda") de 10 a 12 cm de diàmetre de
tronc; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 75,55 151,10

8.1.1.4 JSS010b U Arboç (Arbutus unedo); subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 418,25 418,25

8.1.1.5 JSP010 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,
amb mitjans manuals, en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra
vegetal garbellada i fertilitzada, en clot de 100x100x60 cm;
subministrament amb arrel nua.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i
aplec de les terres excavades. Preparació del fons del clot. Presentació
de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia
excavació i terra vegetal garbellada i fertilitzada. Piconat moderat.
Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres
sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.
Total U ............: 6,000 25,56 153,36

8.1.2 Plantació i trasplantament d'espècies
8.1.2.1 JAA010 m² Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans manuals, mitjançant eines

manuals de tall.
Inclou: Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del
terreny. Trossejat i aplec dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels arbres o
plantes que s'han de conservar, però no inclou la retirada i càrrega dels
materials de desbrossament.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2
Total m² ............: 32,000 1,57 50,24
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8.1.2.2 JAB080 m² Rastellat superficial del terreny solt, prèviament llavorat, amb mitjans
manuals, mitjançant rasclet, per a preparació del llit de sembra.
Inclou: Rasclat del terreny. Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2
Total m² ............: 32,000 0,13 4,16

8.1.2.3 JAC010 m³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa
sobre el terreny amb mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de
descàrrega de fins a 100 m, per formar una capa de gruix uniforme de fins
a 10 cm.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes.
Càrrega a camió o contenidor de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

-Banda dreta escala-

1.- EL1 zona talús..... 32,00 m2 x 0,10 m............... 3,20 m3
Total m³ ............: 3,000 51,32 153,96

8.1.2.4 JSP060b U Aportació i plantament d'arbust de fins a 1 m d'altura, situat en terreny
adobat,manualment.
Inclou: aportació i Plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
plantades segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta de escala -

1.- Salvia Rosmarinus en alveolo forestal de 200cm3.....  6 ud
2.- Spartum Junceum de altura 60 a 80cm ........................ 12 ud
3.- Lipia nodiflora (entapissant del talús)............................
70 ud

Total........................ 88 ud
Total U ............: 88,000 8,50 748,00

8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció
8.2.1 Drenatges
8.2.1.1 JDT010 U Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada

verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de
l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm
d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el
seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de l'estaca. Alineació i subjecció de l'arbre
a l'estaca mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 6,000 12,28 73,68

8.2.2 Malles antiherbes
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8.2.2.1 JDM010 m² Malla orgànica, biodegradable, elaborada amb fibres naturals de coco
100%, entrecosides amb malles i fil de polipropilè fotodegradable, 250
g/m² de massa superficial, per al control de l'erosió i funció antiherbes
en la realització de plantacions, permeable a l'aigua, a l'aire i als
nutrients, fixada al terreny amb pendent on es vagi a realitzar la
plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratge d'acer corrugat en forma de
U, de 8 mm de diàmetre.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de
les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.

- Banda dreta escala -

1.- en superfície del talús.........14 m2
Total m² ............: 14,000 6,91 96,74

8.2.3 Protectors
8.2.3.1 TJV010b m Tanca de protecció, de 1,00m d'altura, formada per barrots verticals

separats un màxim de 9cm entre ells i dos travessers horitzontals d'acer
galvanitzat en calent, pintat al forn. Col·locació en obra: amb tacs
químics, sobre una base de formigó.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de
portes i cancel·les.

- Banda dreta escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 6.00 ml

- Banda esquerra escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 9.00 ml

- Banda dreta escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 6.00 ml

- Banda esquerra escala -

1.-  tanca sobre mur de formigó.... 9.00 ml
Total m ............: 15,000 110,01 1.650,15

8.3 Preparació del terreny
8.3.1 Condicionament físic
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8.3.1.1 JDD010b U Drenatge  de 200 cm de tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment de
geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb perforacions en tot el seu
desenvolupament, per a la captació i conducció d'aigua en la creació de
sistemes de drenatge, col·locat  a la base de mur de contenció i en un
extrem amb tapa de polipropilè.
Inclou: Col·locació del tub en la base del mur. Col·locació de la tapea
de tancament en un del extrem del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'obertura ni el tapat
del clot de plantació.

-Banda dreta de l'escala-

1.- base mur ....6,00m (desguassa al talús)

-Banda esquerra de l'escala-

1.- base mur ...22,00m  (desguassa a plataforma inferior)
Total U ............: 14,000 7,55 105,70

8.4 Massissos i rocalls
8.4.2 Rocalls
8.4.2.1 JMR010b m² Rocall mixt de pedres granítiques amb molsa (260 kg/m3), amb arbustos

d'Abèlia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m d'altura (1 u/m²), conífera
nan de 0,3-0,4 m d'altura (0,5 u/m²) i arbust cobresòls de 0,2-0,4 m
d'altura (1 u/m²).
Inclou: Neteja i preparació del terreny. Remodelatge, cava i abonat del
terreny. Col·locació de pedres. Distribució i plantació dels arbusts.
Cobriment amb humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

-Banda esquerra escala-

1.- EL1 zona talús amb rocalla..... 20,00 m2
Total m² ............: 20,000 95,00 1.900,00
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9.1 Impermeabilitzacions
9.1.1 Obres hidràuliques
9.1.1.1 NGC010b m² Impermeabilització de mur de formigó en contacto amb el terreny, per la

cara interior, amb emulsió bituminosa aniónica monocomponent,mitjançant
betums y resinas, aplicada a dues mans, (rendiment: 1 kg/m² cada mà)
Inclou: Col·locació del impermeabilitzant. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els
solapes.

- Banda dreta escala -

1.- mur a EL1......................................... 12,00 m2

- Banda esquerra escala -

1.- mur a EL1 plataforma inferior.......  39,00 m2
2.- mur a EL1 plataforma superior..... 84,00 m2
Total m² ............: 135,000 8,57 1.156,95

9.2 Geosintètics
9.2.1 Geocompostos
9.2.1.1 NGC010 m² Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb

nódulos de 8 mm d'altura, amb geotextil de polipropilè incorporat,
resistencia a la compresió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². subjecte mitjançant rosetes
(2 u/m²). Inclús cavalcaments i acabats de cantonades i racons.
Inclou: Col·locació del geocompost. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els
solapes.

- Banda dreta escala -

1.- mur a EL1......................................... 12,00 m2

- Banda esquerra escala -

1.- mur a EL1 plataforma inferior.......  39,00 m2
2.- mur a EL1 plataforma superior..... 84,00 m2
Total m² ............: 135,000 10,07 1.359,45
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10.1 Mobiliari urbà
10.1.1 Bancs, cadires i taules
10.1.1.1 TMB020 U Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos

estructural d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 3,000 90,70 272,10

10.1.1.2 TMB070 U Cadira de 60x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos
estructural d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 302,77 302,77

10.1.1.3 TMB020b U Aprofitament de mobiliari urbà: Desancoratge i ancoratge de 1 banc i dos
cadires existents,amb seient i respatller de fusta tropical i cos
estructural d'acer, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, picat del formigó com a
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 3,000 90,70 272,10

10.1.3 Papereres
10.1.3.1 TME020 U Paperera, amb cubeta d'acer inoxidable circular de 37 cm de diàmetre i 54

cm d'altura, i suport vertical d'acer inoxidable de 80 cm d'altura,
fixada a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

- Zona esquerra escala -

1.- EL1 plataforma superior ................ 1 ud
2.- EL1 plataforma inferior ..................  1 ud

Total ......................  2 ud
Total U ............: 2,000 164,18 328,36
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10.1.3.2 TME020b U Desancoratge i ancoratge de paperera existent , de 80 cm d'altura, fixada
a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny, picat del formigó com a elements d'ancoratge i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

- Zona dreta escala -

1.- EL1 plataforma superior ................ 1 ud
Total U ............: 1,000 75,20 75,20

10.6 Il·luminació viària
10.6.1 Fanals
10.6.1.1 TIF010 U Fanal, model URBANA-18 Led "LEDINBOX", de 4700 mm d'altura, compost per

columna cilíndrica d'acer galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1
lluminària circular d'alumini anoditzat, de 35 W de potència màxima, de
830x500x60 mm, amb òptica d'alt rendiment de tecnologia led Cree XP-G,
XT-E (140lm/W) classe de protecció I, grau de protecció IP66. Inclús dau
de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i
elements d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la
superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la
lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Total U ............: 2,000 2.099,41 4.198,82

10.6.1.2 TIF005b U Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model PROJECT-60 Led
"LEDINBOX", de 60 W de potència màxima, de 390x325x110 mm, amb suport
d'acer inoxidable AISI 304;  classe de protecció I, grau de protecció
IP66;fixada mecànicament a la columna existent. Fixació del suport.
Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

- Banda dreta escala -

1.- Acoplament de lluminària a bàcul existent....1 ud
Total U ............: 1,000 588,27 588,27
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12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20.1 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 1.030,00 1.030,00

12.3 Equips de protecció individual
12.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual
12.3.9.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de

la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 1.030,00 1.030,00

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 1.030,00 1.030,00

12.6 Senyalització provisional d'obres
12.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
12.6.7.1 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició,
canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 103,00 103,00

Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 - Barri del Raval- Par… Pàgina 34
Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Actuacions prèvies ................................… 113,91
2. Demolicions ........................................ 6.985,95
3. Condicionament del terreny ........................… 8.875,12
4. Fonamentacions ....................................… 29.954,43
6. Ferms i paviments urbans ..........................… 47.055,16
7. Instal·lacions ....................................… 8.755,64
8. Jardineria ........................................ 5.822,40
9. Aïllaments e impermeabilitzacions .................… 2.516,40
10. Equipament urbà ..................................… 6.037,62
12. Seguretat i salut ................................… 3.193,00

Total: 119.309,63

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
DINOU MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3.-  PRESSUPOST 



1 Actuacions prèvies
1.1 Proteccions provisionals
1.1.1 Voreres i vorades ...............................................… 104,35
1.1.2 Enllumenat públic ...............................................… 9,56

Total 1.1 Proteccions provisionals ..........: 113,91
Total 1 Actuacions prèvies ..........: 113,91

2 Demolicions
2.1 Equipament urbà
2.1.1 Mobiliari urbà ..................................................… 48,75

Total 2.1 Equipament urbà ..........: 48,75
2.2 Ferms i paviments
2.2.4 Paviments exteriors .............................................… 6.937,20

Total 2.2 Ferms i paviments ..........: 6.937,20
Total 2 Demolicions ..........: 6.985,95

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 Treballs preliminars ............................................… 233,87
3.1.2 Excavacions .....................................................… 1.709,24
3.1.3 Esplanacions ....................................................… 2.027,94
3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions .............................… 4.602,63
3.1.7 Càrregues i transports ..........................................… 301,44

Total 3.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 8.875,12
Total 3 Condicionament del terreny ..........: 8.875,12

4 Fonamentacions
4.1 Contencions
4.1.3 Murs d'escullera ................................................… 998,70

Total 4.1 Contencions ..........: 998,70
4.2 Formigons, acers i encofrats
4.2.1 Formigons .......................................................… 9.918,08
4.2.2 Acers ...........................................................… 11.932,53
4.2.3 Sistemes d'encofrat .............................................… 7.105,12

Total 4.2 Formigons, acers i encofrats ..........: 28.955,73
Total 4 Fonamentacions ..........: 29.954,43

6 Ferms i paviments urbans
6.1 Bases i subbases
6.1.1 Granulars .......................................................… 6.756,84
6.1.2 De formigó ......................................................… 8.053,20

Total 6.1 Bases i subbases ..........: 14.810,04
6.2 Paviments urbans
6.2.2 De rajoles i llosetes de formigó ................................… 30.732,39
6.2.3 Drenants ........................................................… 378,00

Total 6.2 Paviments urbans ..........: 31.110,39
6.3 Vores i límits de paviments
6.3.2 Vores ...........................................................… 985,28
6.3.3 Vorades .........................................................… 149,45

Total 6.3 Vores i límits de paviments ..........: 1.134,73
Total 6 Ferms i paviments urbans ..........: 47.055,16

7 Instal·lacions
7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic ......................................… 1.750,94
7.1.2 Xarxes de telecomunicacions .....................................… 3.629,55
7.1.6 Xarxes de sanejament ............................................… 3.375,15

Total 7.1 Urbanes ..........: 8.755,64
Total 7 Instal·lacions ..........: 8.755,64

8 Jardineria
8.1 Subministrament i plantació d'espècies
8.1.1 Subministrament d'espècies ......................................… 1.039,77
8.1.2 Plantació i trasplantament d'espècies ...........................… 956,36

Total 8.1 Subministrament i plantació d'espècies ..........: 1.996,13
8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció
8.2.1 Drenatges .......................................................… 73,68
8.2.2 Malles antiherbes ...............................................… 96,74
8.2.3 Protectors ......................................................… 1.650,15

Total 8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció ..........: 1.820,57
8.3 Preparació del terreny
8.3.1 Condicionament físic ............................................… 105,70

Total 8.3 Preparació del terreny ..........: 105,70
8.4 Massissos i rocalls
8.4.2 Rocalls .........................................................… 1.900,00

Total 8.4 Massissos i rocalls ..........: 1.900,00
Total 8 Jardineria ..........: 5.822,40

9 Aïllaments e impermeabilitzacions
9.1 Impermeabilitzacions
9.1.1 Obres hidràuliques ..............................................… 1.156,95

Total 9.1 Impermeabilitzacions ..........: 1.156,95
9.2 Geosintètics
9.2.1 Geocompostos ....................................................… 1.359,45

Total 9.2 Geosintètics ..........: 1.359,45
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Total 9 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 2.516,40
10 Equipament urbà

10.1 Mobiliari urbà
10.1.1 Bancs, cadires i taules ........................................… 846,97
10.1.3 Papereres ......................................................… 403,56

Total 10.1 Mobiliari urbà ..........: 1.250,53
10.6 Il·luminació viària
10.6.1 Fanals .........................................................… 4.787,09

Total 10.6 Il·luminació viària ..........: 4.787,09
Total 10 Equipament urbà ..........: 6.037,62

12 Seguretat i salut
12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ..................… 1.030,00

Total 12.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 1.030,00
12.3 Equips de protecció individual
12.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual .......................… 1.030,00

Total 12.3 Equips de protecció individual ..........: 1.030,00
12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar .....… 1.030,00
Total 12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar ..........: 1.030,00

12.6 Senyalització provisional d'obres
12.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'o… 103,00

Total 12.6 Senyalització provisional d'obres ..........: 103,00
Total 12 Seguretat i salut ..........: 3.193,00

Pressupost d'execució material 119.309,63
13% de despeses generals 15.510,25
6% de benefici industrial 7.158,58
Suma 141.978,46
21% IVA 29.815,48

Pressupost d'execució per contracta 171.793,94

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-U MIL
SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Projecte: Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 - Barri del Raval- Parets del Vallès
Capítol Import



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.-  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



NORMATIVA URBANÍSTICA
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                             EL1EL2.......( Espais lliures )
                      SV................( Vialitat )

P.A.U.1    P.A.U.2   ( dins del PAU del Barri del Raval )
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               (08150) Parets del Vallès

ÀMBIT P.A.U.1 i P.A.U.2  zonificacions  superfícies

n. planol
2/19

data

NOVEMBRE 2020

1/200
escala

183/21
arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

PB+1

PB+1

PB / PB+1

PB+1

PB+1

PB / PB+1

PB

  Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 357,84 m2          570,51 m2     928 35 m2       461,73 m2     1.390,08 m2
Qualificacio del sol
                                   25,74%               41,05 %         66,78%            33,21%            100%

P.A.U.1

P.A.U.2   Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 28,15 m2             0,00 m2        28,15 m2       191,35 m2       219,50 m2
Qualificacio del sol
                                   12,82%               0,00 %         12,82%            87,18%            100%

 Quadre de superfícies global dels P.A.U.1 i P.A.U.2  Projecte d'urbanització

 Quadre de superfícies global dels P.A.U.1 i P.A.U.2  Plà General

  Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 323,81 m2          610,92 m2     934 73 m2       461,73 m2     1.396,46 m2
Qualificacio del sol
                                   23,19%               43,75 %         66,94%            33,06%            100%

P.A.U.1

P.A.U.2   Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 28,15 m2             0,00 m2        28 15 m2       191,35 m2       219,50 m2
Qualificacio del sol
                                   12,82%               0,00 %         12,82%            87,18%            100%
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EL1
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Vb

321,58 m2

Va

248,93 m2

229,11 m2

38,34 m2

26,45 m2

93,10 m2

P.A.U.1

P.A.U.2

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
                 P.A.U.1 i P.A.U.2
                   Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

ÀMBIT P.A.U.1 i P.A.U.2   estat actual

n. planol
3/19

data

NOVEMBRE 2020

1/200
escala

183/21
arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

PB+1

PB+1

PB / PB+1

PB+1

PB+1

PB / PB+1

PB

97
.82

4,93 m2

EL1a

EL1b

EL1c

90
,06

95
,11

96
,13

95
,63

Va

Vb

EL1c

EL1b

EL1a

EL1

espais lliures amb acabat de panot de vorera  urbanitzat

espais lliures amb acabat de panot de vorera  urbanitzat com a carril bici

espais lliures amb acabat de panot de vorera  urbanitzat

espais lliures amb acabat ajardinat  per urbanitzar

vials peatonals amb acabat de peça de formigó  urbanitzat

vials rodats de formigó amb voreres de panot  urbanitzat a modificar

EM edificació entre mitgeres

P.A.U.1

EM

EL2

edificació entre mitgeres

espais lliures amb acabat de panot de vorera  per urbanitzar

P.A.U.2

P.A.U.2   Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 28,15 m2             0,00 m2        28,15 m2       191,35 m2       219,50 m2
Qualificacio del sol
                                   12,82%               0,00 %         12,82%            87,18%            100%

 Quadre de superfícies global dels P.A.U.1 i P.A.U.2  Projecte d'urbanització

  Espais lliures      Vialitat       Total sistemes      sòl privat         sòl total
     (EL1/EL2)           (V)                                          (EM)

                                 357,84 m2          570,51 m2     928 35 m2       461,73 m2     1.390,08 m2
Qualificacio del sol
                                   25,74%               41,05 %         66,78%            33,21%            100%
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      BARRI DEL RAVAL  Banda dreta de l'escala 

Quadre de superfícies global dels P.A.U.1 i P.A.U.2
                      Projecte d'urbanització 

  Espais lliures      Vialitat          Total sistemes         sòl privat         sòl total
    (EL1/EL2)           (V)                                                (EM)

                               357,84 m2       570,51 m2        928 35 m2          461,73 m2       1.390,08 m2
Qualificacio del sol
                                 25,74%               41,05 %                 66,78%                33,21%              100%

P.A.U.1

  Espais lliures      Vialitat          Total sistemes         sòl privat         sòl total
    (EL1/EL2)           (V)                                                (EM)

                                 28,15 m2        0,00 m2           28 15 m2            191,35 m2         219,50 m2
Qualificacio del sol
                                 12,82%               0,00 %                 12,82%                 87,18%              100%

P.A.U.2

FINCA   EM  (Entre mitgeres) superficie = 191,35 m2  (P.A.U.2)

FINCA    EL2  (Espais lliures) superficie =   28,15 m2  (P.A.U.2)

FINCA    EL1  (Espais lliures) superficie =   63,94 m2  (P.A.U.1)

FINQUES A URBANITZAREM

EL2

EL1

 95,42

n. planol
4/19

NOVEMBRE 2020
data

1/100
escala

183/21
arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

Topogràfic i finques a urbanitzar EL1  EL2

c.   de   Cantallops

C. de la Fàbrica

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès
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n. planol
5/19

NOVEMBRE 2020
data

1/100
escala

183/21
arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

Topogràfic i finques a urbanitzar EL1

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

FINCA   EM  (Entre mitgeres) superficie = 368,63 m2  (P.A.U.1)

FINCA    EL1  (Espais lliures) superficie =  229,11 m2  (P.A.U.1)

FINQUES A URBANITZAR

      BARRI DEL RAVAL  Banda esquerra de l'escala 

Quadre de superfícies global dels P.A.U.1 i P.A.U.2
                      Projecte d'urbanització 

  Espais lliures      Vialitat          Total sistemes         sòl privat         sòl total
    (EL1/EL2)           (V)                                                (EM)

                               357,84 m2       570,51 m2        928 35 m2          461,73 m2       1.390,08 m2
Qualificacio del sol
                                 25,74%               41,05 %                 66,78%                33,21%              100%

P.A.U.1

  Espais lliures      Vialitat          Total sistemes         sòl privat         sòl total
    (EL1/EL2)           (V)                                                (EM)

                                 27,79 m2        0,00 m2           27 79 m2            191,71 m2         219,50 m2
Qualificacio del sol
                                 12,82%               0,00 %                 12,82%                 87,18%              100%
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n. planol
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data

1/150
escala

183/21
arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

c.   de   Cantallops

C. de la Fàbrica

S1

S1

S2

S2

LLEGENDA Serveis existents

  1. Talús amb vegetació superficial de contenció
  2. Plataforma amb graveta
  3. Lluminària amb columna
  3*.Lluminària de braç mural
  4. Mobiliari
  5. Paperera
  6. Serveis de llum i aigua
  7. Vorera pavimentada
  8. Arbres
  9. Pou de registre clavegueram (P1688)
10. Tanca de barrots de fusta
11. Vorada acabat superior cantell rom
12. clavegueram o 1900 F
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

NOVEMBRE 2020

BARRI DEL RAVAL  Banda dreta de l'escala 

Ubicació de perfils  Serveis existents
  banda dreta de l'escala 
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n. planol
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183/21
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archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

95,0

94,0

93,0

S1*

S1*

LLEGENDA Serveis existents

  1. Talús amb vegetació superficial de contenció
  2. Vorera carril bici
  3. Plataforma acabat de vorera
  4. Mur contenció
  5. Barana metàlica
  6. Mur formigó
  7. Mur de pedra
  8. Arbres
  9. Pou de registre clavegueram (P1688)
10. Espai amb herba
11. Cobert i edificacions
12. clavegueram o 1900 F

BARRI DEL RAVAL  Banda esquerra de l'escala 
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archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.
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NOVEMBRE 2020

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

  banda de l'escala 
Rasants i finques a urbanitzar Va / Vb
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15

LLEGENDA Serveis existents

  1. Vorera de panot gris.     a urbanitzar 
  2. Calçada de formigó       a urbanitzar 
  3. Plataforma de formigó   a urbanitzar 
  4. Parterre ajardinat
  5. Embornal
  6. Pou registre Ne082
  7. Pou registre P1688
  8. Clavegueram o   300 F
  9. Clavegueram o 1900 F
10. Clavegueram o GA1900x2500 F
11. Lluminària de paret
12. Lluminària de braç mural
13. Arbres en zona EM
14. Aparc. motos / bicis en zona EM
15. Franja direccional de delmitació

Fora àmbit PAU1PAU2

16. Plataforma única de peça de formigó 20x10x10
17.Voreres i calçada pendent de nova urbanitació

BARRI DEL RAVAL  Banda de l'escala 
Límit àmbit

Vb Va     totalment urbanitzat 

13. part de mur a enderrocar
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panot existent

talús

LLEGENDA

1. Talús ajardinat amb base de
     travesses  de fusta / rocalla.
2. Plataformes de sauló

3. Salvia rosmarinus "romaní"
4. Lipia nodiflora "lipia"
5. Spartium junceum "ginesta"
6. Arbutus unedo "cirerer d'arboç"

Arbres.

7. Jacaranda mimosifolia " la
    xicranda"

  8. Vorera de panot  ( mateix model que les existents)
  9. Murets travesses talussos ajardinats
10. Paviment de graveta colors blanquinosos
11. Fanal existent, adaptat per a doble braç 1 ud."Lendibox Project 60"
12. Paperera existent 1 ud.
13. Bancs existents 3 ud.
14. Vorada existent i nova, acabat superior cantell rom
15. Barana de barrots metàl.lics
16. Mur de contenció de formigó armat
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n. planol
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data

1/100
escala

arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

Finques urbanitzades

FINCA   A   EM  (Entre mitgeres) superficie = 191,35 m2  (P.A.U.2)

FINCA   B   EL2  (Espais lliures) superficie =   28,15 m2  (P.A.U.2)

FINCA   C   EL1  (Espais lliures) superficie =   63,94 m2  (P.A.U.1)

FINQUES MANPAD S.L.

FINQUES A URBANITZAR

15
16

c.   de   Cantallops

14

183/21

NOVEMBRE 2020

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
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               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

93,0

LLEGENDA

  1. Talús amb vegetació superficial de contenció i rocalla
  2. Plataforma de sauló
  3. Plataforma acabat de vorera
  4. Mur contenció  existent 
  5. Barana metàl.lica  existent a desmuntar
  6. Mur formigó  existent 
  6*. Tram de mur formigó existent  a enderrocar
  7. Mur de pedra  existent  a enderrocar

 Arbres

  8. Jacaranda mimosifolia " la Xicranda"
  9. Prunus cerasifera . " Prunera de fulla vermella"
10. Acacia dealbata " Mimosa comuna"

11. Espai per a noves edificacions
12. Paperera " BCN" de Benito
13. Bancs i cadires "Neo Barcino" de Benito
14. Vorada, acabat superior cantell recte
15. Barana de barrots metàl.lics
16. Mur de contenció de formigó armat
17. Escosells circulars de planxa acer  tipus corten
18. Lluminària

BARRI DEL RAVAL  Banda esquerra de l'escala 
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c. la Fàbrica
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FINCA   D   EL1  (Espais lliures) superficie = 229,11 m2  (P.A.U.1)

FINCA   E   EL1  (Espais lliures) superficie =   64,79 m2  (P.A.U.1)
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  banda de l'escala 
 Va / Vb
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 90,06 c.m.
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LLEGENDA

  1. Paviment peça formigó prefabricat 60x40x8 cm
  2. Paviment peça formigó prefabricat 20x10x10 cm
  3. Peça formigó prefabricat 60x40x10 cm
  4. Lluminària "LedinBox  Urbana 1b 30W" amb bàcul
  5. Embornal traslladat
  6. Pou registre Ne082
  7. Pou registre P1688
  8. Clavegueram o   300 F
  9. Clavegueram o 1900 F
10. Clavegueram o GA1900x2500 F
11. Lluminària de paret existent
12. Arbres en zona EM existents sanejats.
13. Aparc. motos en zona EM existent
14. Franja direccional de delmitació

Fora àmbit PAU1PAU2

17.Plataforma única de formigó a urbanitzar
18.Voreres i calçada a urbanitzar

BARRI DEL RAVAL  Banda de l'escala 
Límit àmbit

15

90,01 c.m.

16

15. Fanal existent, adaptació per a doble braç amb
      lluminària "LedinBox Project 60"
16. part de mur a enderrocar

13

13

14

17

18

FINCA     Va  (Vials) superficie = 248,93 m2  (P.A.U.1)FINCA   Vb  (Vials) superficie = 321,58 m2  (P.A.U.1)
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c. La Fàbrica

Panot hidràhulic model Aj. Parets (20x20x4) col.locat a la estesa

Beurada de ciment

Vorada de formigó 8x20cm(existent)

Base de formigó HM20/B/20/I

Base de formigó HM20/B/20/I

Base amb sorra i ciment portland 250Kg/m3
Existent

Enllaç de vorera existent amb vorera de nova creació

Panot hidràhulic model Aj. Parets (20x20x4) col.locat a la estesa

Beurada de ciment

Vorada de formigó 8x20cm

Base de formigó HM20/B/20/I

Base de formigó HM20/B/20/I

Base amb sorra i ciment portland 250Kg/m3
paviment de graveta cantell rodat 12/20mm

Làmina geotèxtil anti herbes / arrels

Enllaç de paviment de graveta amb vorera de nova creació

llit de sorra

tub drena

impermeabilització pintura
asfàltica 2 capes.

làmina drenat amb geotèxtil.

paviment de graveta cantell rodat 12/20mm

grava de 40 a 50 mm
(alçada 60cm)

grava de 5 a 15 mm
(alçada 25cm)

terreny de reblert compactat a 25cm

envoltat de geotèxtil

 Mur contenció

2Ø12 corr.

Ø12c/15

Ø12c/15 corr.

Ø10c/30

Ø10c/15 corr.

intradós terres
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Làmina geotèxtil anti herbes / arrels

segellat d´argila

Base granular (TotU) 15cm gruix

Làmina de polietilè

Làmina de polietilè

Base granular (TotU) 15cm gruix Comp. 95% P.M.

Detalls: Murs i pavimentació
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Detalls: Murs i pavimentació

Armat sabata de mur

183/21

NOVEMBRE 2020

  banda esquerra de l'escala 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE:
             P.A.U.1 i P.A.U.2
               Barri del Raval

c. La Fàbrica, c.del Sol i c.de Cantallops
               (08150) Parets del Vallès

M2

20

Ø
12

c/
15

 (1
60

)

Ø
12

c/
15

 (1
70

)

20

20

20

Ø16c/20 (270)

Ø12c/30 (270)

Ø12c/30  (10)

Ø12c/15  (18)
Clau de tallant

Terreny

formigó pobre

Terreny

Ø
12

c/
15

 (1
20

)

20

ar
ra

nc
ad

a 
de

 m
ur

re
fo

rç
os

 in
te

rio
rs

col∙locats alternatius cada 7,5 cm

Ø12c/15Ø10c/15

Ø10c/30

Ø12 corr.

Armat de mur

terres

terres

Ø12c/15

M3

Armat sabata de mur

20

Ø
10

c/
15

 (1
00

)

Ø
12

c/
15

 (1
50

)

20

20

20

Ø12c/20 (170)

Ø12c/30 (170)

Ø12c/30  (9)

Ø12c/15  (14)
Clau de tallant

Terreny

formigó pobre

Ø
12

c/
15

 (1
00

)

20

ar
ra

nc
ad

a 
de

 m
ur

re
fo

rç
os

 in
te

rio
rs

col∙locats alternatius cada 7,5 cm

M1

Terreny

Ø12c/15Ø10c/15

Ø10c/15

Ø12 corr.

Armat de mur

terres

terres

Ø12c/15
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llit de sorra

tub drena

impermeabilització pintura
asfàltica 2 capes.

làmina drenat amb geotèxtil.

grava de 40 a 50 mm
(alçada 60cm)

grava de 5 a 15 mm
(alçada 25cm)

terreny de reblert compactat a 25cm

envoltat de geotèxtil

 Mur contenció

1o/o

Làmina polietilè

c. La Fàbrica

Base de formigó HM20/B/20/I

Existent

Enllaç de vorera existent amb vorera de nova creació

impermeabilització pintura
asfàltica 2 capes.

làmina drenat amb geotèxtil.

acabat amb "sauló" 15cm

terreny de reblert compactat a 25cm

envoltat de geotèxtil

 Mur contenció

1o/o

làmina geotèxtil anti herbes / arrels

M1

M2 M3

Panot hidràhulic de vorera

Beurada de ciment

Morter de ciment
Llit de sorra

Base de formigó 18cm gruix

Base granular (TotU) 15cm gruix

2 cm

LLEGENDA DE PAVIMENTACIO

1  vorada de formigó existent
2  Panot gris de 20x20x4 col.locat a la estesa
3  Beurada de ciment
4  Base de ciment portland 250kg/m3 de 3cm de gruix
5  Base de llit de sorra de 2cm de gruix
6  Base de formigó HM20 de 18 cm de gruix
7  Base granular (TOTU) de 15 cm de gruix Comp.98% P.M.
8  Làmina de polietilè
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ed
ifi

ca
ci

ó 
fu

tu
ra

ed
ifi

ca
ci

ó 
fu

tu
ra

 e
n 

M
3



1,20

1,20 3,45 aprox. 1,20

n. planol
16/19

data

escala

arxiu
archicad v.11
cod. soc. MANPAD

arquitecte: RICARD PEREZ GOMEZ propietat: MANPAD S.L.

Detalls: Placa única calçada amb serveis i perfils
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C. de Cantallops
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BARRI DEL RAVAL  Banda de l'escala 

Límit àmbit

90
,13

2

EDIFICI A CONSTRUIR

EDIFICIS EXISTENTS

EDIFICIS EXISTENTS

2

3

2

2%

1 4 5 7 7623

2%

8

11

10

11

9

15

16

  1. Paviment peça formigó prefabricat 60x40x8 cm
  2. Paviment peça formigó prefabricat 20x10x10 cm
  3. Paviment peça formigó prefabricat 20x10x10 cm
  4. Base de morter 250kg/m3 i beurada de ciment
  5. Base de formigó HM 20 de 15cm de gruix
  6. Base de formigó HP 40 de 18cm de gruix
  7. Base granular (TOTÚ) de 15 cm de gruix comp.98) P.M.
  8. SubBase granular (Sòl seleccionat) de 35 cm de gruix comp.98) P.M.
  9. Embornal classe C250  tipus "Benito 80"

LLEGENDA DE SERVEIS

 10. Xarxa telecomunicacions  4c PVC o 63 o 2c PVC o 110
        M. arqueta 46x46cm
        H. arqueta 100x960cm
        o   tub de sortida per façana
 11. Clavegueram O 300 F
 12. Clavegueram O 250 F
 13. Clavegueram O GA1900x2500 F
 14. Clavegueram O GA1900 F
 15. Pou registre Ne082
 16. Pou registre P1688
 17. Lluminària "LedinBox  Urbana 1b 30W" amb bàcul
 18. Gual de pendent amb peces de formigó (si fos necessari)

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ

10

10

H H

M

M

M

18
17

TELECOMUNICACIONS
       INDICACIONS

1 Totes les arquetes han de estar a les voreres
2 Si la canalització passés per la calçada sería necessari profunditzar fins que la
    capa superior del prisma estigui com a mínim 60cm per sota del nivell de terres
3 Tots els tubs seran de PVC rígits
4 Es deixaran fils guia
5 Les distàncies mínimes ntre el prisma de la canalització de tf. i la resta de serveis
     seran les seguents, tan en creuaments com a paralelismes
               a. amb líneas d'alta tensió                     25 cm
               b. amb líneas de baixa tensió               20 cm
               c. amb altres serveis                               30 cm
6 En els creuaments i en general, la canalització de TF.passará per sobre de l'aigua i per sota del gàs
7 Es procurarà que els paralelísmes segueixin en un plànol horitzontal
8 Per poder eliminar les líneas actuals es imprescindible que les canalitzacions individuals
     estiguin realitzades desde arquetes fins als habitatgesque disposin de servei telefònic
9 A les zones a on no estigui indicadala parcel∙lació, s'interceptarà el conducte o conductes
    superiorsmitjançant una arqueta "M" una vegada es conegui la parcel∙lació real.
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B

Preancoratge de
manipulació

B

Formigó prefabricat

SECCIÓ BB
E.: 1/10

Preancoratge de
manipulació

Formigó prefabricat

Formigó prefabricat

SECCIÓ AA
E.: 1/10

PLANTA
E.: 1/10
ARQUELLA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL M

SECCIÓ BB
E.: 1/10

Amplada minima en rasa

h> 0,40 en vorera
h> 0,60 en calcada
h> 1,00 en carretera (e. 3,2m)
cotas en metres.

COTES EN cm.

Formigó H50

        H          a

< 1,25          0,45
1,251,50     0,50
1,501,85     0,55
1,852,50     0,60
2,502,75     0,65
2,753,00     0,70
3,006,00     0,75

Formigó prefabricat

AA

B

B

PLANTA
E.: 1/10
ARQUELLA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL H

Formigó prefabricat

SECCIÓ AA
E.: 1/10

Formigó prefabricat

Formigó H50

2 cond. de PVC o 110 e.1,8mm

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ

4 cond. de PVC o 63 e.1,2mm

tubs de PVC o 63
formigó

tub de reserva

paviment

maneguet de reducció

 colses de PVC o 63

tub de sortida per façana
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URBANA-1B

Especificacions Mecàniques

Materials: Injecció Alumini

Color: Gris 2150 Texturat (epoxi)

Dimensions: d= 500 mm    h= 830 mm

Pes: 6,5 kg

Ancoratge: 60 mm

Superfície al vent:

Coef. Arrossegament Cx:

Grau de protecció

Estanqueïtat IP68   

Impactes IK08

Font Lumínica Mòdul LedinBox 30

Led: Cree XP-G, XT-E (140 lm/W)

Tensió entrada: 85 -270 Vac

Potencia: 30W

Regulació: PWM

Protecció sobretensions: 8 kA , 150 J

T. ambient màxima: 40ºC

Especificacions Òptiques

Intensitat lumínica: 2,700 lm

Eficiència: 90 lm/W

FHS <1%

Distribució lumínica: RN (60º)

RM (90º)

RW (120º)

S (Simètric)

A (Asimètric)

Altres distribucions lumíniques:  Consultar

Certificacions EN-60598-1 i 2-3

EN-62031

EN-55015

EN-61000-3-2 classe C i 3-3

EN-61547

EN-61347-1 i 2-13

EN-62471

Accessoris Opcionals

Temporitzador: Cicle de reducció de flux

Interface regulació: Doble nivell, reducció de flux, 0-10 V

Diagrama Polar - RWA

14

40 40 40 40 4040

40

28
14

40

40x40x10

PECES DE FORMIGÓ

ESCOSELL DE FUNDICIÓ
"TIPUS CORTEN"
1/20

1

20

SECCIÓ
SECCIÓ

PLANTA

1/40

NORMATIVA:
LA PAPERERA ES COL.LOCARÀ A
TOTS ELS GUALS DE VIANANTS
120 A L'EXTREM OPOSAT D'ON
HAGI D'ANAR EL PAL DE SEMÀFOR
O BÀCUL D'ENLLUMENAT AMB
SEMÀFOR ACOPLAT.

LA PAPERERA ES COL.LOCARÀ
COMPLETAMENT VERTICAL ENCARA
QUE LA BASE DE SUPORT TINGUI
EL PENDENT DEL CARRER.

RECOLZAT SOBRE 2. Tal. í12

PER DESGUÀS.

1

4

3

6

D=20/1,5

2

PLANXA BASE PAPERERA e=3mm.

D=30/2.

EIX DE GIR PAPERERA.

AMB 2 PERFORACIONS DE D=8mm.

5

SUPORT PAPERERA. PLANXA BASE

PAPERERA  PA600

2

1

2

1
3

3

20

565

3

20

1/2
DETALL.

�14

4

�401632

1/2
DETALL.

435

545

158

50

2

6

3

55

3

1

760

280

900

565

265

2

�36
0

4 Tal. �12

�380

635
55

ALÇATS

PAPERERA  PA600
1/10

PLANTA

2%

GUAL PROVISIONAL

En encontres en els carrers del Sòl i Cantallops
si fòs el càs de no coincidencia de la urbanització.
de prolongació de tots dos.

RIGOLA 20 x 20  x 8

BORDO T3

PANOT 20x20x4

40 4040 40 40

D'ACER INOXIDABLE D=40/2.

TUBULAR D'ACER INOXIDABLE

TUBULAR D'ACER INOXIDABLE

PLANXA PERFORADA ACER INOX.e=2mm.D=6.

5

CARRER LA FÀBRICA
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Mobiliari, Escocell, Lluminària

Lluminaria de 6,00m
E.: 1/20

Placa "cortex"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.-  GESTIÓ D RESIDUS 



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 220,50 105,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 220,50 t 105,00 m
3

- -

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

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

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

petris 170107 0,052 139,434 0,082 99,254

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

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

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

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

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

betums 170302 0,009 62,708 0,001 80,395

fibrociment 170605 0,010 1,608 0,018 0,643

definir altres: - 0,000 - 0,000

Formigó en masa de calçades 365,000 ####### 0,260 73,320

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

0,7556 103133,75 t 1,0144 253,61 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Projecte d'urbanització P.A.U.1 i P.A.U.2 -Barri del Raval - a Parets del Vallès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

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

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

Barri del Raval, carrers La Fàbrica, Del Sol i De Cantallops

Comarca : comarca

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

Parets del Vallès

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

1
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- especificar -Terres contaminades



-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

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

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 126,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 126,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

Terres per a l'abocador

minimització

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

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

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

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

5.-

5.-

6.-

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

6.-

4.-

gestió dins obra

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

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

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

126,00

0,00

0,00

0,00

126,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2
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R.D. 105/2008

no no especial

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

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00



-

-

-

tipus de residu

residu 1

residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

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

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 126,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 133,99 2.009,89

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 98,98 1484,73

Perillosos Especials 109,40

342,38 7.870,68

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

m
3

euros

-

pressupost

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

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

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gestor de runes de la construcció S.L:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

La Vallençana E840,03

669,96

0,00 -

4.376,06

- -

1135,14

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

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

12.806,39

- -

-

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : 468,38

- -

- 0,00

- -

-

1.312,82

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.187,78

-

-

2.500,60 1.299,96 1.135,14

-

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

gestió

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

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

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

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

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

0,00

-

494,91 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

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

3724,32 630,00

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

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

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

unitats - unitats -

-

-

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

Estudi de Seguretat i Salut

-

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

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

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

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

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

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

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

la Propietat.

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

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

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 264,60 T

T 103133,75 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 264 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 203 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

103133,75Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

220,50

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 2904,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2233,00

467,0

***Dipòsit mínim 150€

5.137,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-  ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Projecte d’Urbanització dels P.A.U.1 i P.A.U.2 a Parets del Vallès   
Emplaçament: Barri del Raval: carrers La Fàbrica, Del Sol i De Cantallops  
Superfície construïda: 956,14 m2 de sòl a urbanitzar  
Promotor: MANPAD S.L:  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'urbanització: Ricard Pérez Gómez  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Ricard Pérez Gómez  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: Una part planera i altre amb pendent  
Característiques del terreny: estable i cohesiu  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Casc Urbà  
Instal·lacions de serveis públics:  Casc Urbà  
Tipologia de vials:   Molt poc trànsit 
 

 

  



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  

• 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.  

 

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. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 



• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  



• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

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  
• 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 

 

 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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) 

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) 

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 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 

 

 
 

 

“En l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de 
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara 
present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a 
mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.-  DOSSIER FOTOGÀFIC, ESTAT ACTUAL 



 

F.1 Solar en cantonada escales amb c. La 
Fàbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.2 Solar per el c. De La Fàbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3 Clavegueram per zona vianants c. 
Cantallops 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 F.4 Solar amb edificació veïna per zona 
vianants 

        c. Cantallops   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.5. Vista lateral per replà de les escales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.6. c. De La Fàbrica amb edificacions 
veines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                     F.7. c del Sol 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     F.8. c de Cantallops 

 

 

F.9. talús c. La Fàbrica 
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