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DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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 ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
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. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
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. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
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Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
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.). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
 
 
B0H - MATERIALS BÀSICS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0HZF180,B0H0F120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 

Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles, 

amb tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

El subministrador ha de garantir que s’ha fet correctament el tractament indicat a la 

descripció de l’element. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix nominal:  ± 2 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

u, m o m3 en funció de la unitat del element necessàri subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5026. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d'espàrrecs 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
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Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
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Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l'indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
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No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
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* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151B0,B7B11700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
 
FELTRE DE POLIPROPILÈ: 
Composició química: 
- Propilè:  aprox. 70% 
- Polietilè:  aprox. 30% 
Grandària del porus:  aprox. 0,1 mm 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament fins ¦Permeabilitat amb columna     ¦ 
¦ (g/m2)   ¦a la tracció¦  al trencament  ¦d'aigua de 10cm, perpendicu-  ¦ 
¦          ¦ (kg/5cm)   ¦                 ¦larment al pla                ¦ 
¦----------¦------------¦-----------------¦------------------------------¦ 
¦   60     ¦  >= 12     ¦     >= 25%      ¦aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦   70     ¦  >= 15     ¦     >= 25%      ¦aprox. 50 l/m2 a 1 bar        ¦ 
¦   90     ¦  >= 22,5   ¦     >= 25%      ¦aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  100     ¦  >= 25     ¦     >= 25%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  110     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  130     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  140     ¦  >= 35     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  190     ¦  >= 49     ¦     >= 30%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  200     ¦  >= 50     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  250     ¦  >= 63     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  275     ¦  >= 70     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  300     ¦  >= 83     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  350     ¦  >= 80     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  400     ¦  >= 95     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
FELTRE DE POLIESTER: 
Resistència a la tracció:  >= 23 kg/2,5 cm 
Allargament fins el trencament:  >= 30% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
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 homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
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. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
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Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9611870. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

78 
  

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
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- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de 
ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965BAD0,B965A6D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG10,B96AR001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B974V002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 
 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B981U115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
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     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
  vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval 
  del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de 
ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZR001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
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- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i 
platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200,B9E1S000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
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A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F15200,B9F1R001,B9F1R003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
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          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
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     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9G8C0A0HVLI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua 
millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
 
POLS DE QUARS: 
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Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de 
l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 
80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de 
cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i 
formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir 
irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les 
típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 
i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H18110,B9H12110,B9H13210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig 
d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S'ha de presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s'ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 
l'explotació racional del front amb l'exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s'ha de 
comprovar l'adequació dels sistemes de trituració i classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s'han de complir les següents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició, el valor del 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 
l'equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, segons la 
taula 542.9 de l'apartat 3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fórmula de treball (de la massa 
total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
S'ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d'alt mòdul, 
el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de 
la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin deformacions 
plàstiques. 
Els àrids s'han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que 
s'han d'apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada 
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de 
segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida màxima de l'àrid de 16 mm 
i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la 
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de fraccions, si ho 
estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla. 
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- Cada fracció de l'àrid s'ha d'apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. 
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s'han de fer servir els 15 cm 
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s'han de construir per capes d'espessor 
no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s'han de col·locar 
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s'han d'apilar per 
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s'ha d'aplicar quan estigui 
pendent d'autorització el canvi de procedència d'un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha de fixar el volum mínim d'apilaments 
abans d'iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser inferior 
al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d'obres petites, amb volum total d'àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d'haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l'equip de fabricació. 
S'ha de comprovar l'adhesivitat entre l'àrid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l'acció de l'aigua. La resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta després 
d'immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 
 
GRANULAT GROS: 
El granulat gros es defineix com la part de l'àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 
933-2). 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l'àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s'ha 
de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de 
naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 
a T31, en el cas que s'empri àrid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les 
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de 
l'àrid final. 
El contingut d'impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partícules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de 
ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l'apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma 
PG3/75 MOD7. 
L'índex de llenques (UNE-EN 933-3) ha de complir mb les taules 542.3 i 543.3 de l'apartat 
2.2.2.4 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient Los Ángeles' (UNE EN 1097-2), ha de complir les taules 542.4 i 543.4 de 
l'apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de 
l'apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d'àrid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d'àrid fi no triturat a emprar 
ha de complir els valors següents (% en massa del total d'àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'assenyalar la proporció màxima de 
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 
massa total de l'àrid combinat i sense que superi el percentatge d'àrid fi triturat emprat en 
la mescla. 
L'àrid fi ha d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
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Els materials que es triturin per obtenir àrid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l'adhesivitat, però en qualsevol cas s'ha de procedir d'àrid gros amb coeficient de Los 
Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en 
el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas 
de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels àrids), haurà de complir: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦   Tipus    ¦         Categoria de trànsit pesat          ¦ 
¦     de     +---------------------------------------------¦ 
¦    capa    ¦  T00  ¦ T0 i T1 ¦  T2  ¦ T3 i vorals ¦  T4  ¦ 
+------------+------------------------+-------------+------¦ 
¦  Rodadura  ¦          100           ¦    >=50     ¦  -   ¦ 
+------------+--------------------------------------+------¦ 
¦ Intermitja ¦       100       ¦        >=50        ¦  -   ¦ 
+------------+--------------------------------------+------¦ 
¦    Base    ¦  100  ¦      >=50      ¦      -      ¦      ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral 
d'aportació a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats, 
després d'haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, 
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 
rodadura. Només si s'assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 
condicions exigides al d'aportació, el Director d'obres podrà modificar la proporció mínima 
d'aquest. 
La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d'anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦  Obertura  ¦  Fus granulomètric general per a  ¦  Ample màxim del  ¦ 
¦    del     ¦  resultats individuals. Retingut  ¦  fus restringit   ¦ 
¦ tamís (mm) ¦       acumulat (% en massa)       ¦   (% en massa)    ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦     2      ¦               100                 ¦        -          ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦   0,125    ¦             85 a 100              ¦        10         ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦   0,063    ¦             70 a 100              ¦        10         ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d'anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d'un fus granulomètric més estret, amb una amplada 
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
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La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu 
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per 
mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, tot i que aquest sigui d'un únic tipus 
i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on 
l'assecador no sigui a la vegada mesclador, si l'alimentació d'aquest fos discontinua, desprès 
d'haver introduït els àrids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat de 
mescles bituminoses, i desprès d'un temps de disgregació, escalfat i mescla, s'agregarà el 
lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà 
l'operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l'alimentació 
fos continua, els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses s'incorporaran a la 
resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l'assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s'aportaran els àrids procedents 
del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de 
contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l'àrid hauran d'estar uniformement 
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de 
lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la 
fórmula de treball. 
En cas d'utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta 
dosificació, la distribució homogènia, i que no perdi les seves característiques inicials 
durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s'ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 
de treball, que ha d'incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després 
de la classificació en calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 
22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l'apartat 3 de l'article 542 
de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l'àrid total amb una aproximació de 
l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge de l'àrid 
total amb aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la 
pols mineral), i la d'additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de 
la mescla total. 
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els 
temps a exigir per la mescla d'àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. En cap cas s'ha 
d'introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang 
recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la 
forma d'incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190ºC, 
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d'excedir de 175ºC. A 
tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada 
pel Director d'Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions 
sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s'ha de realitzar segons els criteris dels Àmbits de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l'establert a la fórmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
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     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball serà de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense 
baixar dels mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà 
de ser inferior a 10 i, simultàniament, l'equivalent de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa inclosa la 
pols mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de 
lligant s'han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 
partícules d'àrid. 
També s'ha de tenir en compte que la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols 
mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d'àrid sec, 
inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d'estar compresa entre 1,2 i 
1,3. 
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8), amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l'àrid és inferior o igual a 22 mm, o segons 
UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per 
cara. Per al contingut de buits s'ha de seguir la taula 542.13 de l'apartat 5.1.2 de l'article 
542 de la norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb 
l'assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el 
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC i amb una durada de 
10.000 cicles.  
Per la realització d'aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de 
placa, amb el dispositiu de corró d'acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D = 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes 
cilíndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes 
preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-
32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l'interval de 
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s'ha de seguir la taula 542.14b de 
l'apartat 5.1.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
La resistència conservada en l'assaig de tracció indirecta després d'immersió, realitzat a 
15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de 
l'àrid inferior o igual a 22 mm, les provetes es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s'han de preparar segons 
la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000 MPa. 
Les provetes per a la realització de l'assaig s'han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara. 
L'assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura 
de 20 ºC, segons l'annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de 
cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions. 
En les instal·lacions de mescla continua s'ha de calibrar diàriament el flux de la cinta 
subministradora d'àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una 
longitud escollida. 
Al menys setmanalment s'ha de verificar l'exactitud de les balances de dosificació, així com 
el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d'àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s'han de rebutjar totes aquelles que es mostrin segregades, 
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que 
l'envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no 
sigui a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d'humitat, i en la resta 
de centrals, les mescles amb humitat superior a l'1% en massa del total. En aquests casos de 
presència d'humitat excessiva, s'hauran de retirar els àrids dels corresponents tancs en 
calent. 
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Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que 
s'ha de tractar, per evitar que la mescla bituminosa s'adhereixi a ella, amb un producte amb 
composició i dotació aprovades pel Director d'Obra. 
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l'abocament a l'estenedora, el camió 
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el seu transport. 
S'ha d'aportar compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la 
mescla i el tall de l'estesa a l'obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus 
d'unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d'altres coses, s'ha d'encarregar de comprovar, el nivell dels tancs 
d'àrids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el 
cremador, els nivells dels tancs d'àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes 
i el rebuig, així com l'envolta de l'àrid pel lligant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols mineral d'aportació: 
     - Densitat aparent, segons l'annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d'aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedència: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-
10) 
Control de fabricació: 
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- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s'han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC 
A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents: 
     - En mescles: 
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
     - En granulats: 
          - Anàlisi granulomètrica de cada fracció (UNE-EN 933-1) 
          - Assaig d'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l'índex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8), en granulat 
gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d'impureses (annex C UNE 146130) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s'hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d'anàlisi granulomètrica de l'àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l'índex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l'àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el 
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 
4 resultats, s'hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, 
NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents: 
     - Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l'assaig de pista de 
laboratori (UNE-EN 12697-22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d'immersió (UNE-EN 12697-
12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     - Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i 
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de 
l'àrid és inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, 
aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de referència 
per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 
procedència de pols mineral d'aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es 
prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l'Annex A de la UNE 
EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10. 
L'assaig d'equivalent de sorra s'ha de realitzar als granulats abans de passar per l'assecador 
de la central de fabricació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
Les mostres sobre la mescla d'àrids en fred s'han de prendre aleatòriament en la cinta 
subministradora i abans d'entrar en l'assecador. 
El control de recepció s'ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descàrrega de la planta. 
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Quan s'estableix la freqüència d'assaig mínima de 2 per dia, se n'ha de realitzar un durant el 
matí i l'altre a la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del 
granulat gros i una nova comprovació. 
S'han de rebutjar els àrids que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, o que 
superin la granulometria prevista. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MESCLES: 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d'àrids i de la dotació de lligant, 
no han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
Els resultats dels assaigs d'anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent, 
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada 
a tracció indirecta després d'immersió, resistència a deformació plàstica, valor del mòdul 
dinàmic i resistència a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades. 
S'ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 
correctament. En cas contrari s'ha d'interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació 
o substitució. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I ÀMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12R001,BB12R002,BB12R003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
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BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 
S'han considerat els materials següents: 
- De roure, melis o pi roig 
 - De llautó 
 - D'alumini 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per 
a rebre el perfil del travesser. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
 - Secció del perfil:  ± 2,5% 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
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 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 PASSAMANS DE FUSTA: 
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Característiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N /mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
Humitat dels perfils (UNE 56-529):  <= 12% 
 Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
 PASSAMANS D'ALUMINI: 
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la 
DT.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autoroscants o cargols amb  rosca mètrica. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 
2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
PASSAMANS DE LLAUTÓ: 
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la 
DT.  
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o 
amb rosca mètrica. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aliatge Cu-Zn 
 Amplària del passamà:  >= 45 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000,BBA1M000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
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 homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
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. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
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PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 
2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM13602,BBM1AHA2,BBM12602,BBM1EH52,BBM1M000,BBM1AD72,BBM12502. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 
de ser aprovada per la DF 
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La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del 
"Reglamento de Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
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reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
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Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
 
BBM3 - CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM31500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han 
d'estar preparats per a la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

108 
  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm 
d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat 
en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un 
reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de 
grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20,BBMZ1C20. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: >= 99% 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
 : AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472): Ha de complir 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa: +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa: +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: >= 98,5% 
Gruix del recobriment: 70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix: 3 mm 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 
  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols: 5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols: 4.6 
     - Femelles: M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura: >= 26% 
Gruix de la planxa: 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col.locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
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Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-99 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZAU1U,BD5ZU01U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
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Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
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- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JN140,BD7JQ140,BD7JR001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 
53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 
5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assajos d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
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- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo. 
 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ6DD0,BDDZV001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou 
de registre 
 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar 
les càrregues del trànsit. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a 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. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Pas útil: 
     - Diàmetre tapa 70 cm: Aprox. 65 cm 
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     - Diàmetre tapa 60 cm: Aprox. 53 cm 
Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111): >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 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 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
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. 
Resistència a la tracció: 34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura: >= 23% 
Toleràncies: 
     - Dimensions: ± 2 mm 
     - Guerxament: ± 1 mm 
     - Diàmetre del rodó: - 5% 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, 
inclusions de sorra, etc. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura: >= 17% 
Contingut de perlita: <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4% 
Toleràncies: 
     - Dimensions: ± 2 mm 
     - Guerxament: ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549): 40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510): >= 300% 
Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 
     - A temperatura laboratori, 70 h: <= 12% 
     - A 70°C, 22 h: <= 25% 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-
548): 
     - Duresa: - 5 IRHD, + 8 IRHD 
     - Resistència a la tracció: - 20% 
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     - Allargament a trencament: - 30%, + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540): <= 0 
 : + 8% 
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
     - A 7 dies: <= 16% 
     - A 90 dies: <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541): No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 
     - Duresa de la goma: ± 5 IRHD 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas." 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas." 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2U030,BDKZHLD0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
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La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
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Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1J400,BFB1F400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina 
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El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
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¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- 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 el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
 
 
BFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB3C300. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalitzacions soterrades de transport i 
distribució de combustibles gasosos a temperatures de 40°C com a màxim. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa, ha d'estar neta i no ha de tenir 
defectes que puguin perjudicar les seves propietats funcionals. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble a distància inferior d'1 m, les dades 
següents: 
- Referència del material, MDPE 
- La inscripció: GAS 
- UNE 53-333 
- SDR i diàmetre nominal 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
- Color de marcat negre per a tubs SDR 17,6 i vermell per a tubs SDR 11 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 
Pressions màximes de servei: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦       ¦            Pressió màxima de treball (bar)               ¦ 
¦  DN   ¦----------------------------------------------------------¦ 
¦       ¦                           SDR                            ¦ 
¦       ¦       26                 17,6                11          ¦ 
¦ (mm)  ¦----------------------------------------------------------¦ 
¦       ¦(esforç tangencial de treball/pressió nominal)equivalent  ¦ 
¦       ¦       12,5                8,3                 5          ¦ 
¦-------¦----------------------------------------------------------¦ 
¦<=180  ¦        -                   4                  4          ¦ 
¦  200  ¦        1                   4                  4          ¦ 
¦  225  ¦        1                   4                  4          ¦ 
¦  250  ¦        1                   4                  4          ¦ 
¦  280  ¦        1                  3,5                 4          ¦ 
¦  315  ¦        1                  3,5                 4          ¦ 
¦  355  ¦        1                   3                  4          ¦ 
¦  400  ¦        1                   3                  4          ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦       ¦              Pressió màxima de treball (bar)                  ¦ 
¦       ¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       ¦                    ¦        SDR         ¦                     ¦ 
¦  DN   ¦         26         ¦       17,6         ¦        11           ¦ 
¦       ¦--------------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦ Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància  ¦ 
¦       ¦nominal ¦ de gruix  ¦nominal ¦ de gruix  ¦nominal ¦de gruix    ¦ 
¦       ¦  (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦  (mm)      ¦ 
¦-------¦--------¦-----------¦--------¦-----------¦--------¦------------¦ 
¦  20   ¦   -    ¦     -     ¦   -    ¦     -     ¦  2,0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  25   ¦   -    ¦     -     ¦   -    ¦     -     ¦  2,3   ¦  + 0,50    ¦ 
¦  32   ¦   -    ¦     -     ¦   -    ¦     -     ¦  3,0   ¦  + 0,50    ¦ 
¦  40   ¦   -    ¦     -     ¦  2,3   ¦   + 0,50  ¦  3,7   ¦  + 0,60    ¦ 
¦  50   ¦   -    ¦     -     ¦  2,9   ¦   + 0,50  ¦  4,6   ¦  + 0,70    ¦ 
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¦  63   ¦   -    ¦     -     ¦  3,6   ¦   + 0,60  ¦  5,8   ¦  + 0,80    ¦ 
¦  75   ¦   -    ¦     -     ¦  4,3   ¦   + 0,70  ¦  6,8   ¦  + 0,90    ¦ 
¦  90   ¦   -    ¦     -     ¦  5,2   ¦   + 0,80  ¦  8,2   ¦  + 1,10    ¦ 
¦ 110   ¦   -    ¦     -     ¦  6,3   ¦   + 0,90  ¦ 10,0   ¦  + 1,20    ¦ 
¦ 125   ¦   -    ¦     -     ¦  7,1   ¦   + 1,00  ¦ 11,4   ¦  + 1,40    ¦ 
¦ 140   ¦   -    ¦     -     ¦  8,0   ¦   + 1,00  ¦ 12,7   ¦  + 1,50    ¦ 
¦ 160   ¦   -    ¦     -     ¦  9,1   ¦   + 1,20  ¦ 14,6   ¦  + 1,70    ¦ 
¦ 180   ¦   -    ¦     -     ¦ 10,3   ¦   + 1,30  ¦ 16,4   ¦  + 1,90    ¦ 
¦ 200   ¦  7,7   ¦   + 1,0   ¦ 11,4   ¦   + 1,40  ¦ 18,2   ¦  + 2,10    ¦ 
¦ 225   ¦  8,6   ¦   + 1,1   ¦ 12,9   ¦   + 1,50  ¦ 20,5   ¦  + 2,30    ¦ 
¦ 250   ¦  9,6   ¦   + 1,2   ¦ 14,2   ¦   + 1,70  ¦ 22,7   ¦  + 2,50    ¦ 
¦ 280   ¦ 10,7   ¦¦   + 1,3   ¦ 16     ¦   + 1,80  ¦ 25,4   ¦  + 2,80    ¦ 
¦ 315   ¦ 12,1   ¦   + 1,5   ¦ 17,9   ¦   + 2,00  ¦ 28,6   ¦  + 3,10    ¦ 
¦ 355   ¦ 13,6   ¦   + 1,6   ¦ 20,2   ¦   + 2,30  ¦ 32,2   ¦  + 3,50    ¦ 
¦ 400   ¦ 15,3   ¦   + 1,8   ¦ 22,8   ¦   + 2,50  ¦ 36,4   ¦  + 3,90    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Pes dels tubs més usuals: 
+----------------------------+ 
¦  DN   ¦    Pes (kg/m)      ¦ 
¦       ¦--------------------¦ 
¦ (mm)  ¦ SDR 17,6 ¦ SDR 11  ¦ 
¦-------¦----------¦---------¦ 
¦  25   ¦    -     ¦ 0,169   ¦ 
¦  32   ¦    -     ¦ 0,276   ¦ 
¦  40   ¦    -     ¦ 0,424   ¦ 
¦  50   ¦    -     ¦ 0,659   ¦ 
¦  63   ¦  0,681   ¦ 1,04    ¦ 
¦  75   ¦  0,966   ¦ 1,468   ¦ 
¦  90   ¦  1,372   ¦ 2,099   ¦ 
¦ 110   ¦  2,058   ¦ 3,112   ¦ 
¦ 125   ¦  2,63    ¦ 4,03    ¦ 
¦ 140   ¦  3,30    ¦ 5,06    ¦ 
¦ 160   ¦  4,30    ¦ 6,59    ¦ 
¦ 180   ¦  5,42    ¦ 8,33    ¦ 
¦ 200   ¦  6,71    ¦10,27    ¦ 
+----------------------------+ 
Resistència a la tracció: >= 15 MPa 
Allargament al trencament: >= 500% 
Temperatura de treball: <= 40°C 
Estabilitat tèrmica (a 210°C): >= 10 min 
Toleràncies: 
     - Densitat (UNE 53-020): ± 3 kg/m3 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Tolerància   ¦   Ovalació absoluta (mm)    ¦ 
¦       ¦               ¦-----------------------------¦ 
¦ (mm)  ¦   DN  (mm)    ¦ tub recte ¦ tub en bobines  ¦ 
¦-------¦---------------¦-----------¦-----------------¦ 
¦  20   ¦    + 0,3      ¦   ± 0,5   ¦     ± 1,2       ¦ 
¦  25   ¦    + 0,3      ¦   ± 0,6   ¦     ± 1,5       ¦ 
¦  32   ¦    + 0,3      ¦   ± 0,8   ¦     ± 2,0       ¦ 
¦  40   ¦    + 0,4      ¦   ± 1,0   ¦     ± 2,4       ¦ 
¦  50   ¦    + 0,5      ¦   ± 1,2   ¦     ± 3,0       ¦ 
¦  63   ¦    + 0,6      ¦   ± 1,6   ¦     ± 3,8       ¦ 
¦  75   ¦    + 0,7      ¦   ± 1,8   ¦     ± 4,5       ¦ 
¦  90   ¦    + 0,9      ¦   ± 2,2   ¦     ± 5,4       ¦ 
¦ 110   ¦    + 1,0      ¦   ± 2,7   ¦     ± 6,6       ¦ 
¦ 125   ¦    + 1,2      ¦   ± 3,0   ¦     ± 7,5       ¦ 
¦ 140   ¦    + 1,3      ¦   ± 3,4   ¦       -         ¦ 
¦ 160   ¦    + 1,5      ¦   ± 3,9   ¦       -         ¦ 
¦ 180   ¦    + 1,7      ¦   ± 4,4   ¦       -         ¦ 
¦ 200   ¦    + 1,8      ¦   ± 4,8   ¦       -         ¦ 
¦ 225   ¦    + 2,1      ¦   ± 5,4   ¦       -         ¦ 
¦ 250   ¦    + 2,3      ¦   ± 6,0   ¦       -         ¦ 
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¦ 280   ¦    + 2,6      ¦   ± 9,8   ¦       -         ¦ 
¦ 315   ¦    + 2,9      ¦  ± 11,0   ¦       -         ¦ 
¦ 355   ¦    + 3,2      ¦  ± 12,4   ¦       -         ¦ 
¦ 400   ¦    + 3,6      ¦  ± 14,0   ¦       -         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
     - Índex de fluïdesa (UNE 53-200): ± 30% 
- Desviació del tall en l'extrem del tub: 
+---------------------------------+ 
¦     DN      ¦ Desviació màxima  ¦ 
¦    (mm)     ¦      (mm)         ¦ 
¦-------------¦-------------------¦ 
¦   <= 110    ¦      ± 2          ¦ 
¦  125 - 160  ¦      ± 3          ¦ 
¦  180 - 200  ¦      ± 4          ¦ 
¦  225 - 315  ¦      ± 5          ¦ 
¦    > 315    ¦      ± 7          ¦ 
+---------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-333. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de longitud < 100 m o en trams rectes de llargàries 8, 10 o 12 m. 
Diàmetre interior mínim del rotlle: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦Diàmetre mínim de bobines (m)  ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦  SDR 11    ¦   SDR 17,6       ¦ 
¦-------¦------------¦------------------¦ 
¦  20   ¦    0,6     ¦      -           ¦ 
¦  25   ¦    0,6     ¦      -           ¦ 
¦  32   ¦    0,7     ¦      -           ¦ 
¦  40   ¦    0,8     ¦      -           ¦ 
¦  50   ¦    1,0     ¦      -           ¦ 
¦  63   ¦    1,3     ¦     1,9          ¦ 
¦  75   ¦    1,5     ¦     2,2          ¦ 
¦  90   ¦    1,8     ¦     2,7          ¦ 
¦ 110   ¦    2,2     ¦     3,3          ¦ 
¦ 125   ¦    2,5     ¦     3,7          ¦ 
+---------------------------------------+ 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos." 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1J42,BFWB1F42,BFWB3C32. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1J42,BFYB1F42,BFYB3C32. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

130 
  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AI001,BG1AI002,BG1AI003,BG1AI008,BG1AI0010,BG1AI0011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
- Interior 
- Exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts 
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG22TH10,BG22RG10,BG22X002,BG22X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31X002. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, 
serveis fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de 
policlorur de vinil. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Els colors vàlids per l'aïllament són: 
     - Cables unipolars: 
- Negre o llistat de groc i verd. 
     - Cables multiconductors: 
- Fase: marró o negre 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300  ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1). 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en 
milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la 
coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
Entre conductors aïllats: 1 kV 
Entre conductors aïllats i terra: 0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c..: 1.8 kV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
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BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD23440. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm 
de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha 
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZI001,BGDZI002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar 
superficiament. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa  
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-
les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 
cm de gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BGG - TRANSFORMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGG1I001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Transformador de seguretat de relació de transformació 230/24 V i per a una potència de fins a 
63 VA. 
Trafo de separació de circuits de molt baixa tensió de seguretat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un primari i un secundari per permetre la separació d'ambdós circuits. 
El conjunt ha d'estar allotjat dintre d'una carcassa aïllant per a muntar a pressió sobre un 
perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de la fase i el neutre. 
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Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Ha d'estar protegit contra xocs elèctrics, curt circuits, sobrecàrregues, penetració de 
l'aigua i la humitat. 
Tensió nominal primari:  230 V 
Tensió nominal secundari:  24 V 
Freqüència:  50 Hz 
Resistència mecànica (UNE_EN 60898):  Ha de complir 
Capacitat dels borns:  6 mm2 
Tensió secundària en buit:  <= 50 v (c.a.) 
Tensió secundària assignada:  <= 50 v (c.a.) 
Diferència entre tensió secundària en buit i potència nominal assignada: 
+----------------------------------+ 
¦ Potència (P) en VA ¦ Diferència  ¦ 
¦--------------------¦-------------¦ 
¦       <= 10        ¦    100%     ¦ 
¦    10 < P <= 25    ¦     50%     ¦ 
¦    25 < P <= 63    ¦     20%     ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El transformador ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les 
dades següents (UNE_EN 60742): 
- Identificació del fabricant i marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal del primari i del secundari i naturalesa de la corrent 
- Potència en VA 
- Freqüència 
- Factor potència 
- Codi IP 
- Temperatura ambient assignada 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60742:1996 Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. 
Requisitos. 
 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra 

o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 

connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM1I010,BHM1R001,BHM1I020,BHM11L22,BHM1X001,BHM1R003,BHM1IXX1,BHM1I0XX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
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- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el 
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d'alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre 
de la porta 
     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 
de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN7 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN75780. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum simètric amb difusor, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora 
o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de mercuri de fins a 400 W 
de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 
portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar 
l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra". 
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del 
barret i de color la resta. 
Grau de protecció mínima (UNE 20-324):  >= IP-43X 
Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238) i potència màxima de la làmpada: 
+----------------------------------+ 
¦Tipus        ¦   E-27   ¦   E-40  ¦ 
¦-------------¦----------¦---------¦ 
¦Potència (W) ¦  <= 125  ¦  > 125  ¦ 
+----------------------------------+ 
Aïllament (REBT):  Classe I 
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Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Materials: 
- Barret i base:  Alumini 
- Difusor:  Policarbonat 
- Portalàmpades:  Porcellana 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE 20354/1M:1995 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM37BE0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Pressió prova boia:  70 bar 
Pressió treball cos:  <= 10 bar 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 
 
VENTOSES SENZILLES: 
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o al omplir el circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior 
 
DOBLES VENTOSES: 
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona al omplir i buidar o 
amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida 
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213620. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 
23400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de 
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte 
s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que 
hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició 
de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin 
gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 
xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb 
les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
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- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una 
cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
 
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12F320,BN12E320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP4AX005,BP4AX002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona 
protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic 
trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques 
de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 
Es contemplen els següents tipus de cables: 
- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer 
- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre 
- Cables amb dos connectors als extrems 
- Cables amb un connector a l’extrem i l’altre connector preparat per a soldar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta 
densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen 
les fibres i l'element central de reforç. 
Entre les dues cobertes hi ha d'haver un cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, 
recoberta amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment y corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de 
polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i 
passius constitueixen el nucli òptic del cable. 
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles 
amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI 
que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de 
complir els requisits de la norma UNE-EN 188-000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un 
revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra 
de que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques 
aplicades uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni 
variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques 
per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques 
d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona 
lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la 
integritat inicial de la superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta 
protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec 
de condicions, o be per combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors 
vàlids per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de 
ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una 
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capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de 
colors estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En 
aquest cas es respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR: 
L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense 
galvanitzar amb una secció total d'1 mm2, recobert amb polietilè en funció de la configuració 
geomètrica del nucli. 
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a tracció: >= 3000 N 
- Resistència a l'aixafament : 50 N/mm 
- Resistència a l'impacte : >=5J 
- Radi màxim de curvatura : >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR: 
L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb 
polietilè en funció del nombre de fibres del cable. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència màxima a tracció: 2600 N 
- Resistència a l'aixafament : 40 N/mm 
- Resistència a l'impacte : >=5J 
- Radi màxim de curvatura : >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
El connector ha d’estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d’estar unida a l’element de transmissió de la senyal del connector. 
Hi ha d’haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l’element de transmissió de 
senyal. 
 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 
     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica: 
     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes 
de cable en un mandril de 60 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
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- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud 
d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes 
de cable en un mandril de 75 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) : 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 50 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques òptiques 
- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
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FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques òptiques 
- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació : 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 
- Uniformitat en la atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 
21-167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent 
informació: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al 
cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 188-000:1997 "Especificaciones generales para fibras òpticas". 
UNE 20-702-92 "Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones". 
UNE 20-703-92 "Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones". 
UNE-EN 60-794-3:2000 "Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y 
aéreos. Especificación intermedia. Cables de exterior.” 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
BQ116311 - BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ116311ESHC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ213110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQ3 - FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ311421ESKA,BQ3Z1300. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de 
formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa  
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e 
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la 
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc 
de treball. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 
0,8 mm. 
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de 
manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR34J000,BR341150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR361100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 
aglomeració de les seves partícules. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transparent, viscós i inodor. 
Ha de ser hidropermeable. 
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir 
contaminació per deriva del producte o arrossegament. 
Viscositat:  Aprox. 50000 cps 
pH:  6 
Toxicitat:  No tòxic 
Càrrega elèctrica:  Aniònica 
Toleràncies: 
- pH:  ± 1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3A7000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adobs simples: 
     - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 
- Adobs binaris: 
     - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 
- Adobs ternaris: 
     - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Estat físic: 
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- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P1210,BR3PR003,BR3PR002,BR3PAN00,BR3P2150,BR3PR001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
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La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
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TERRA VOLCÀNICA: 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45162C,BR43H429,BR4CR001,BR4CR002,BR4C3635,BR43R001,BR43R002,BR43R0X1,BR43R0X2,BR4CR003,BR4C
R004,BR4CR005,BR4CR006,BR4U1K00,BR4U1L00,BR45441C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
- Barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
- En barreja 
- En pa d'herba 
 
ARBRES PLANIFOLIS, CONÍFERES, PALMERES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
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CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
CESPITOSES: 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses 
i que exigeixen un manteniment alt. 
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i 
resistents al trepig mecànic. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no 
inferior al 80%. 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals 
rosegadors. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. 
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de 
determinar-se, segons l'ús i finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la DT. 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia. 
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S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba. 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BARREJA DE LLAVORS: 
En sacs o caixes. 
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Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES: 
Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les condicions 
atmosfèriques o de transport són molt desfavorables s'han de protegir les parts aèries i 
radicals. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA EN ROTLLE: 
En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de posar-se el mateix 
dia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 
vegetal. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras. 
 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022,D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
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-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
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- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D0701821,D070A4D1,D070F200,D0701461. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc: BL I/42,5 
     - Altres: CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament 
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
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2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      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 inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer 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. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
E211 - ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2111600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat 
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar 
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 
88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets 
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les 
canalitzacions soterrades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2135343. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
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No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12R001,EB12R002,EB12R003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
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En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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EB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d’acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l’obra amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports 
Col·locació amb morter: 
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d’ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor 
CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm 
 - Aplomat:  ± 5 mm/m 
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb 
l'usuari. 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment 
Pórtland, protegits contra la corrosió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs. 
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària 
entre passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés 
d’instal·lació, i alhora, han de mantenir l’aplomat del passamà fins que quedi definitivament 
fixat al suport. 
COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant amb què es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de començar 
l’adormiment. Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions de les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AI001,EG1AI002. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZI006,EGDZI007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 
col·locat superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

174 
  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d’estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d’estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d’assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d’estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d’un nombre suficient de punt de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electròde o conjunt 
d’electròdes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EGK - CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE TENSIÓN MITJA 
EGK2 - CABLES ELÈCTRICS DE TENSIÓN MITJA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGK2I008,EGK2I009,EGK2I010,EGK2I011. 
 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor d’alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 
18/30 kV, per a xarxes de distribució en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
S’han contemplat els següents tipus de cables: 
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica i 
pantalla 
- Cables amb aïllament d’etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i 
pantalla 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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- Estesa del cable 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges i retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els empalmaments i derivacions han d’estar fets amb elements de connexió normalitzats i 
compatibles amb els materials del cable. Per aquest motiu han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. Les connexions 
i empalmaments es duran a  terme de manera que quedi garantida una perfecta continuïtat tant 
elèctrica com de la pantalla com de l’aïllament. 
Els radis mínims de curvatura del cable col.locat han de ser superiors a 15 D (essent D el 
diàmetre exterior del cable). 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
Les probes de servei han d’estar fetes. 
 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les tasques d’estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
L’estesa del cable s’ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les 
companyies subministradores. 
La seva instal·lació no n’ha d'alterar les característiques. Es tindrà especial cura en treure 
el cable de la bobina de no causar-l’hi ni tensions ni deformacions innecessàries. L’extracció 
del cable es farà per la part superior de la bobina,  controlant el gir amb algun sistema de 
frenada. 
La bobina s’ha d’aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part 
inferior de la bobina no toqui a terra, ni fregui amb cap objecte. 
S’ha d’inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol 
estella, clau o qualsevol altre element sortint hi pugui haver. 
S’han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l’estesa, 
els radis de curvatura han de ser superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable) 
Si la temperatura ambient es de l’ordre de 0ºC s’han d’interrompre les feines d’estesa del 
cable donat que a aquestes temperatures els materials sintètics de la coberta i aïllament es 
rigiditzen, quedant fràgils, i podent-se arribar a malmetre. 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal.lació per tal d’evitar 
l’entrada d’humitat a l’interior. En cas d’interrompre les tasques d’instal.lació del cable, 
s’han de col.locar elements d’obturació als extrems. 
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s’hagin d’empalmar. 
L’estesa del cable s’ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop acabades els tasques de col.locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc, així com dels equips i 
elements auxiliars que s’han fet servir durant l’estesa. 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m  de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions  de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest  criteri  inclou les pèrdues de material com  a  conseqüència  dels retalls. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con neutro fiador de 
acero para distribución aérea y servicio MT (tipo 5E-3) 
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con neutro fiador de 
acero para distribución aérea y servicio MT (tipo 7E-2) 
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EGKW - EMPALMAMENTS I TERMINALS PER A CABLES DE TENSIÓN MITJA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGKWI008,EGKWI009,EGKWI011,EGKWI012,EGKWI020,EGKWI014,EGKWI021,EGKWI030,EGKWI031. 
 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col.locació de terminals i execució d’empalmaments en cables unipolars amb conductor d’alumini 
i aïllament sec, de tensión nominaln 12/20 kV i 18/30 kV i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col.locació del terminal o execució de l’empalmament 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges i retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles 
amb els del cable. Per aquest motiu s’han de fer servir els subministrats pel fabricant del 
cable o del terminal o els expressament aprovats per aquests. 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
Els elements a col.locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per 
a adaptar-se totalment a aquest, evitant oclusions d’aire. 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
Els empalmaments han d’estar fets sobre parts sanes de l’aïllament. 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de 
l’aïllament. 
La reconstrucció de l’aïllament, pantalles i coberta ha d’estar feta d’acord amb la tècnica de 
fabricació corresponent al disseny. 
Un cop acabat el muntatge s’ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com la 
de l’any de fabricació, i tipus d’empalmament de que es tracta. 
Les probes de servei han d’estar fetes. 
 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les tasques de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La col.locació de terminals i l’execució d’empalmaments han d’estar fetes seguint les 
instruccions tècniques del fabricant, les normes d’obligat compliment dels reglaments vigents 
i les normes pròpies i recomanacions de les companyies subministradores. 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les  connexions. 
Els extrems dels cables s’han de preparar seguint les instruccions dels fabricants. 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal.lació per tal d’evitar 
l’entrada d’humitat a l’interior.  
S'ha de comprovar que les característiques del materials corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop acabades els tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc, així com dels equips i 
elements auxiliars que s’han fet servir.. 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal.lada amidada segons les especificacions de la D.T.. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. 
 
 
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP4AI030,EP4AI008. 
 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l’embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d’obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S’han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT 
o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s’han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini 
del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L’instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del 
cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d’altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d’estar 
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
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El cable s’ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L’embolcall de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l’estesa, i les remanents un cop aquest 
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements 
and office areas. 
 
 
EP4T - UNIONS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP4TI010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’unió sobre cables de fibra òptica. 
S’han contemplat les partides d’obra següents: 
- Empalmaments per fusió entre fibres òptiques 
- Emplamaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Empalmaments entre fibres òptiques: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Comprovació prèvia de la carta d’empalmaments 
- Identificació de les fibres en ambdós cables 
- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de 
segona coberta de protecció, neteja de fibres amb productes adequats, tallat de l’extrem de 
les fibres, etc.) 
- Execució de la unió entre fibres 
- Comprovació de la partida d’obra 
- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 
- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 
d’instal·lació, etc. 
Empalmaments entre fibres òptiques i connectors: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 
- Identificació de les fibres 
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- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de 
segona coberta de protecció, neteja de les fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem 
de les fibres, etc.) 
- Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant 
d’instal·lació, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d’obra han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la connexió. 
Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un 
mesurador de potència. 
L’instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els 
certificats requerits sobre la instal·lació. 
EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 
Els empalmaments han d’estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica. 
L’element de reforç del cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si aquest reforç 
és metàl·lic, aleshores s’ha de connectar a la xarxa de terra. 
En una mateixa caixa de connexió només hi pot haver un mateix tipus d’empalmament. 
Les fibres s’han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen. 
EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 
Els empalmaments han d’estar fets en els connectors o bé en les safates de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les tasques de connexió s’han d’identificar totes les fibres del cable. 
EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 
S’ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la caixa 
d’empalmes. 
S’ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n’hi hagi, en una 
llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d’exposar l’interior del cable. 
Per a cables amb fibres folgades, s’ha de retirar aproximadament 1 m de tub de protecció per 
tal d’exposar les fibres individuals. Per a cables d’estructura ajustada amb protecció de 900 
micres les fibres han de quedar exposades i folgades un cop retirada la coberta exterior i el 
material de reblert. En aquest últim cas es tindrà cura de no malmetre les fibres. 
S’ha de netejar el gel de protecció de les fibres amb els productes químics adequats. S’ha de 
fer servir guants per a evitar el contacte amb els productes netejadors i ulleres per a 
protegir els ulls de les fibres que es trenquin. 
Un cop identificada la fibra que s’ha d’empalmar, s’ha de retirar el recobriment de la fibra, 
deixant exposats al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb estructura 
ajustada amb protecció de 900 micres, s’ha de retirar la protecció de 900 micres amb una eina 
de pelat de protecció de 900 micres i posteriorment retirar el recobriment de la fibra deixant 
exposats uns 5 cm del nucli de fibra nua. L’eina de pelat del recobriment s’ha d’aplicar 
perpendicular a les fibres. 
La fibra nua s’ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s’ha de 
desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s’ha 
d’evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 
El nucli de fibra s’ha de tallar amb una eina que asseguri una secció neta i perpendicular a 
l’eix del cable. La fibra restant s’ha de recollir i dipositar en un contenidor especial. 
Les fibres a unir s’han de situar sobre la màquina d’unió per fusió seguint les instruccions 
del fabricant de la màquina. S’han d’alinear ambdues fibres en els tres eixos abans de la 
unió. S’ha de col·locar el terminal termoretràctil sobre una de les fibres per tal de poder-lo 
ajustar sobre l’empalmament un cop fet aquest. 
Un cop feta la unió, s’ha d’ajustar el terminal termoretràctil de protecció, i dipositar 
l’empalme a dintre de la caixa. S’ha de recollir la fibra que sobra enrotllant-la a dintre de 
la mateixa caixa, sense excedir mai el radi mínim de curvatura. 
Un cop feta la unió i situada a dintre de la caixa, es procedirà a l’execució de les proves 
amb l’OTDR o amb el mesurador de potència. En cas de que els resultats fossin incorrectes, es 
refarà l’empalmament. 
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Un cop fetes totes les unions, s’han d’assegurar tots els tubs de fibres a la caixa 
d’empalmaments. 
Els elements de reforç dels cables s’han de subjectar a la caixa d’empalmaments, de manera que 
no es transmetin esforços sobre les fibres i les connexions. 
EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 
La unió entre la fibra i el connector s’ha de dur a terme seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant del connector. 
S’ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n’hi hagi, en una 
llargària aproximada de 2 m amb la finalitat d’exposar l’interior del cable. 
S’ha de retirar la protecció de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm amb una eina de 
pelat de 900 micres. 
S’ha de retirar el recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm amb una eina de 
pelat del recobriment. 
La fibra nua s’ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s’ha de 
desplaçar sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s’ha 
d’evitar tocar-lo amb els dits o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 
S’ha de dipositar adhesiu epoxi sobre la fibra, seguint les instruccions del fabricant, i 
posteriorment introduir el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament. 
Un cop curada la resina, s’ha de trencar l’extrem de la fibra que sobresurt del connector, 
deixant una petita porció de fibra, i procedir al polit de l’extrem amb una taula de polit 
adequada. 
S’ha de examinar amb un microscopi que l’extrem polit de la fibra no està ratllat ni presenta 
restes de resina o residus. 
S’ha d’ajustar el terminal termoretràctil sobre la fibra i sobre el connector. En aquest punt 
s’ha de dur a terme la comprovació de la connexió amb l’OTDR o amb una mesurador de potencia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements 
and office areas. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F216 - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F216R243. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els 
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus 
per observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219I010,F219I012,F219I013,F219X006,F2194JB1,F2191305,F219X003,F219I020,F219I023,F2194XC5,F219
4AL5,F219X002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21B1601. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211020,F221AA20,F221XXSS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
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- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
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Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2226123,F2225263. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

188 
  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
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Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226240F,F226490F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions y cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
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depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin las condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
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. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
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L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, 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 o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
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. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

193 
  

- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè 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 terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
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 amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
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. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227F00F,F227500F,F227T00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

194 
  

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228ASR0,F228FS01,F2285SS0,F2285B0F,F2285A0F. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor: ± 20 mm/m 
     - Nivells: ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal.lada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

196 
  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2412063,F242B0A3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F242B0A3. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o 
camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut 
màxim de 2 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina 
que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del 
contenidor, i de gestió dels residus. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000,F2A16000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
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- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 
previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35069. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R64269. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
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Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA73G1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
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S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F32 - MURS DE CONTENCIÓ 
F325 - FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32515H1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
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camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ: 
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F32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32B300P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
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- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z112P1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
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. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- 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). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
 
 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921R01J,F921201J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
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- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
A més, s'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip 
de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
     - Trànsit T00 a T2:  ± 15 mm 
     - La resta:  ± 20 mm 
- Planor :  ± 10 mm/3 m 
- En el cas de capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Gruix de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:  ± 15 mm 
- En els llits de paviments: 
     - Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície:  ± 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES 
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 que la DF autoritzi el 
contrari. 
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En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
En el cas de llit de paviments, 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. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
Per a temperatures inferiors a 5°C s'han de suspendre els treballs. 
El gruix final de la capa de sorra, un cop col·locades les peces de terratzo i vibrat el 
paviment, haurà de ser de 2 cm. 
No hauran d'existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera como un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels cantells 
de perfils transversals. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
Per a l'assentament de canonades: 
- 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 d'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són 
els següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Aportació de material. 
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas). 
- Allisada de la superfície de l'ultima tongada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha 
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 
mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
 
 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
A més, s'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
     - Trànsit T00 a T2:  ± 15 mm 
     - La resta:  ± 20 mm 
- Planor :  ± 10 mm/3 m 
- En el cas de capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Gruix de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:  ± 15 mm 
- En els llits de paviments: 
     - Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície:  ± 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
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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 que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
En el cas de llit de paviments, 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. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
Per a temperatures inferiors a 5°C s'han de suspendre els treballs. 
El gruix final de la capa de sorra, un cop col·locades les peces de terratzo i vibrat el 
paviment, haurà de ser de 2 cm. 
No hauran d'existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365N11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965BADD,F961A87G,F96AUA10,F965A6D5,F96AR001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715L11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
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Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 
base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 
es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F974V010,F974X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
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- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U115,F981X116,F981X126. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la D.T, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991UX40,F991UX41,F991R001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
 
ESCOSSELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada 
en la DT 
La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
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La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E13204,F9E1S005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1X001,F9F1522C,F9F5R001,F9F5R003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
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- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
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El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H18114,F9H12114,F9H1X001,F9H13214,F9H1X002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col·locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la 
de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l'Índex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent abans d'estendre la capa, especificats 
anteriorment. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s'ha d'executar una junta longitudinal. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
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sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per 
al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'indicar les mesures a prendre per restablir una 
regularitat superficial acceptable i, si s'escau, reparar les zones danyades. Els valors a 
complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l'apartat 7.4 de l'article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de 
l'apartat 7.4 de l'article 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció: 
Segons la taula 542.15 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment: Segons la taula 542.16 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s'ha d'executar un reg d'imprimació o un reg d'adherència segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
S'ha de comprovar especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut 
molt de temps des de la seva aplicació, s'ha de comprovar que la seva capacitat d'unió amb la 
mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d'Obra ha 
de poder ordenar l'execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada 
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb 
les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm. 
L'amplada mínima i màxima d'extensió s'ha de definir al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d'Obra. Si a l'estenedora s'acoblessin peces per 
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades amb les originals.   
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb 
els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
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La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat 
idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical en tot el seu espessor. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 
d'adherència, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar la junta 
i estendre la següent franja contra ella. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si l'espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de 
gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es 
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d'espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la 
densitat de referència; 
- Per capes d'espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o 
mixtes. La composició mínima de l'equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons 
metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la 
marxa d'acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o 
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la 
vibració, a l'invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres i 
les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han 
de ser aprovades pel Director d'Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir trencaments de l'àrid, 
ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns altres de mida 
i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d'estar autoritzats per 
la DF. 
S'ha de comprovar la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats; 
- El funcionament dels dispositius d'humectació, neteja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s'escau, pressió d'inflat de les compactadores; 
- La freqüència i l'amplitud a les compactadores vibratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts 
longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt 
longitudinal. 
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La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 
fórmula de treball per a l'inici de la compactació; en cas contrari s'ha d'executar una junta 
transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 
S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa 
uniforme i d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites. 
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d'estar dotades dels dispositius necessaris 
per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim 
de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l'Obra i en el cas de mescla 
discontínua ha de ser fixat pel Director d'Obra. La capacitat de la tremuja, així com la 
potència, han de ser adequades pel tipus de treball a realitzar. 
L'estenedora ha d'estar dotada d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element 
calefactor per l'execució de la junta longitudinal. 
S'ha de comprovar, si s'escau, que els ajusts dels diferents elements de l'estenedora s'atenen 
a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat 
afectats pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 
m2, ha de ser preceptiu disposar, davant de l'estenedora, d'un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi l'homogeneització 
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i 
s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el 
valor mínim de la temperatura. 
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 
obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
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MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s'ha 
d'executar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels 
equips d'extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació. 
- Comprovació de la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa d'aglomerat. 
- Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació. 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
- Control de temperatures en el moment de l'estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 
procés de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar l'estesa. 
- Amb la freqüència que estableixi el Director d'Obra, s'ha de comprovar l'espessor estès, 
mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 90 t de mescla: 
     - Gruix i densitat d'una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mescla: 
     - Control de la temperatura de la mescla bituminosa 
- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (NLT 330) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s'han d'extraure en número no inferior a 5, en 
punts repartits al llarg de l'extensió del lot i situats aleatòriament. 
La regularitat superficial s'ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i 
sempre abans de l'estesa de la següent capa. 
S'ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 
m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent 
transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones 
amb desguàs insuficient. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN 
CALENT: 
Només s'ha d'acceptar el tram de prova i per tant, s'ha d'iniciar la producció de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i 
regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s'ha de procedir 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. 
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents: 
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- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
- L'espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols del 
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit 
en més d'un 10%.Si l'espessor mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat 
anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si l'espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si l'espessor mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'haurà de compensar el minvament de la capa amb 
l'espessor addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermitges: 
          - Si l'espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de 
l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si l'espessor mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'haurà d'acceptar la capa amb una penalització econòmica 
del 10%. 
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 
densitats, sempre que en l'execució del tram de prova s'hagi establert una correlació fiable 
amb l'extracció de testimonis. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 
DF. 
 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X50,F9J13J40. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
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- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir 
l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar 
estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el 
cas de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol cas, 
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
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REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de 
l'efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del 
lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i 
la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en 
el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de 
la prevista en mes d'un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
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F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
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- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11351,FBB11251,FBB11111,FBB11241. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FBB2X001,FBB2R001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB31620. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
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Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
 
FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS1X001. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm 
de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 
3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
 
COLUMNES I BACULS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de 
replanteig aprovades per la D.F. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui 
estigui a la alçària indicada a la D.T. respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ± 5 cm 
- Alçària + 5 cm 
  - 0 cm 
- Verticalitat ± 10 mm/3 m 
 
COLUMNES: 
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna 
mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la 
columna. 
 
BACULS: 
La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 
mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format 
de xapa de 4 mm de gruix. 
 
COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Llargària dels perns 
- Alçària <= 240 cm  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  >= 50 cm 
 
COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 
Fondària d’encastament: 
                   +---------------------------------+ 
                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 
                   +---------------------------------+ 
 
Fondària d’encastament: 
- Alçària <= 240 cm  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  >= 50 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició ± 50 mm 
 
ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de 
suport. 
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element 
vertical de suport. 
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat 
en el seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
FBS2 - SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS2X001,FBS2X002,FBS2X003,FBS2X004. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. 
Document BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. 
Novembre 2003" del Banc del IMU. 
 
 
FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBSRX001,FBSRX002,FBSRX003,FBSRX004. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació general del regulador 
local. Document BCN-REG-RL-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de 
Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 
 
 
FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBSZX001,FBSZX002. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Elements auxiliars per a la instal.lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar 
enlluernament, reflexions o falta de visibilitat: 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del 
repetidor acústic per a invidents. 
- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 
- Polsadors per a vianants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l’element 
- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament, en el seu cas. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els elements han de ser d’instal.lació fàcil, han d’adaptar-se al semàfor sense 
necessitat de cap correcció de l’element auxiliar ni del semàfor. 
Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els elements han de tenir fetes les connexions d’alimentació. 
 
VISERA 
Han de ser independents i ajustar-se als focus dels semàfors. 
Les viseres de tipus normal, un cop col.locades, s’han de poder desplaçar lateralment. 
Les viseres de tipus normal han de permetre la visió de >= 75% del lent des d’un angle de 45% 
des d’un pla horitzontal respecte de la visera. 
Les viseres de tipus tubular han de permetre només la visió del lent des d’una posició frontal 
a l’eix i no des de posicions laterals. 
 
POLSADORS PER A VIANANTS 
Han de quedar encastats al suport, de forma que sobresurti, únicament, la part que ha de ser 
manipulada per als usuaris. 
Han d’estar situats en un lloc que sigui visible, accessible i fàcilment localitzable 
 
PANTALLA DE CONTRAST 
Ha de quedar ben fixada al seu suport i en la posició correcta, de forma que no permeti el pas 
del llum en la zona d’unió. 
Ha d’estar situat de manera que permeti l’accés fàcil als elements òptics i elèctrics del 
semàfor. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar l’element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 
El connexionat del capçal al cable s’ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant 
un connector de tres o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuïta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
DEPARTAMENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
ESPECIFICACIÓ GENERAL DEL REGULADOR LOCAL  
Document BCN-REG-RL-002-CAT 
Data: novembre 2003 
 
 
 
 
ÍNDEX 
 
1 - APLICACIÓ 
 
2 - JUSTIFICACIÓ 
 
3 - DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
4 - MÒDUL D’ALIMENTACIÓ 
 
5 - EQUIP DE CONTROL DE SEMÀFORS 
 
5.1 Mòdul d’entrades digitals 
5.2 Mòdul d’entrades analògiques 
5.3 Mòdul de sortides a semàfors 
5.4 Mòdul de programació local i remota 
5.5 Algorismes interns 
5.5.1 Tractament de entrades 
5.5.2 Tractament de entrades analògiques 
5.5.3 Tractament de sortides 
5.5.4 Sincronització 
5.5.5 Canvi de pla de trànsit 
5.5.6 Canvi d’estructura 
5.5.7 Taula horària 
5.5.8 Pla extern 
5.6 Comunicacions 
 
6 - COMANDES 
 
6.1 Directives 
6.2 Métode de captació d’alarmes 
6.3 Métode de programació 
 
7 - ESQUEMA FUNCIONAL 
 
8 - PRESSUPOST 
 
 
 
 
1 - Aplicació 
 
Aquest document especifica les característiques que tenen els reguladors locals, seran els  
únics  reguladors  que  podran  ser  instal·lades  a  la  Ciutat,  sempre  que  no 
s’especifiqui expressament el contrari. 
 
 
 
2 - Justificació 
 
Els nous avanços tecnològics comporten nous mètodes d’execució, per aquest motiu cal adaptar 
els sistemes de comunicació al nous reguladors. 
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La funcionalitat del regulador gairebé es manté, ja que no cal aportar canvis importants, les 
modificacions més profundes estan en el canto de les comunicacions, tan en el suport físic com 
en el seu tractament. 
 
 
 
3 - Descripció de les actuacions 
 
 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents equips: 
- Mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-002-CAT 
- Equip de control de semàfors 
 
Aquests reguladors es connectaran amb la central de regulació BCN-REG-CR-002- CAT amb connexió 
de fibra òptica, quedant així integrats dins de la xarxa de regulació de trànsit. 
 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
 
 
 
4 - Mòdul d’alimentació 
 
 
Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 48Ah 
 
 
 
 
5 - Equip de control de semàfors 
 
 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
 
Complimentarà les següents característiques : 
 
- Temperatura de funcionament  0 ÷ 50 ºC 
- Conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2, C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
- Conformitat de seguretat:  EN-60950, EN-61204 
 
Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de 
control i/o terminal local (no intel·ligent). 
 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a 
continuació. 
 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són 
introduïdes des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi 
de habilitar al carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites 
a continuació. 
 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit 
d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi 
regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que 
anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
 
 
 
 
5.1 Mòdul d’entrades digitals 
 
L’equip té fixes les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes 
lliures de potencial: 
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- Entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
- Entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
- Entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
- Reserva 
- Reserva 
- Reserva 
Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades amb contactes lliures 
de potencial. 
 
 
 
5.2 Mòdul d’entrades analògiques 
 
 
L’equip té dues entrades analògiques de les següents característiques: 
 
- Entrada diferencial de 4 – 20 mA 
- Resolució de 8 bits 
 
 
 
5.3 Mòdul de sortides a semàfors 
 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
 
 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w. 
 
Tindrà control de potència sobre els leds, retallant i moderant la lluminositat, amb 
paràmetres de soft. 
 
La  freqüència  de  l’ona  de  24Vdc  no  serà  superior  a  1KHz,  complimentant sempre les 
reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides 
(màxim de 32 etapes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 
Y, Z, #,$,%,&,@,*) 
 
Els colors seguiran el següent quadre, entenent que el vermell vol dir activar la sortida del 
semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color 
lluirà amb altre color: 
 
- D : apagat o desconnectat 
- V : verd fix 
- R : vermell fix 
- A : ambre fix 
- P : verd intermitència ràpida 
- J : verd fix i ambre intermitència lenta 
- I  : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
- G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
- F : ambre intermitència lenta 
- C : verd intermitència lenta 
- N : verd i ambre fix 
- S : vermell i ambre fix 
- B : vermell intermitència lenta 
- H : vermell intermitència ràpida 
- E : ved i ambre intermitència ràpida 
- K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
- Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 
 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. 
 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.). 
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Les  sortides  permetran  un  calibratge,  ordre  donada  per  teclat  local,  per enregistrar 
els consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors 
durant el primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho 
considera, modificada des del teclat local. 
 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa  (retard  
a  inici  de  la  lectura  de  200  msg.).  Les  anomalies  induiran  al enregistrament de una 
alarma per falta de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants,  
l’excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els 
invidents, el que permetrà saber si són activats. 
 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 
 
 
5.4 Mòdul de programació local i remota 
 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, 
capaç d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
 
La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 
 
La conversió de cable de coure a cable de fibra es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a 
nivell de borns. 
 
 
 
5.5 Algorismes interns 
 
 
5.5.1 Tractament de entrades 
 
Les entrades fixes es tractaran com alarmes de sistema. comandes ‘A’,’B’ i ‘Q’ 
 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts  (quarts  
horaris)  amb  intensitat  i  temps  d’ocupació,    es  guardaran  quatre registres per 
detector (una hora) cíclics. 
 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de la mitja dels tres últims 
cicles. 
 
 
 
5.5.2 Tractament de entrades analògiques 
 
Les entrades es tractaran com dades de sistema, comandes ‘K’. 
 
Aquestes dades s’enregistraran en valors de quart d’hora, síncrona amb els quarts de rellotge 
i amb el valor obtingut de dividir la suma dels valors llegits cada 30 segons entre 30. 
 
S’emmagatzemaran els quatre últims cicles. 
 
La lectura instantània també estarà disponible, oferint la última lectura de 30 
segons feta. 
 
 
 
5.5.3 Tractament de sortides 
 
Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
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La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat 
serà un cicle. 
 
Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 
imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en 
colors. 
 
 
5.5.4 Sincronització 
 
Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada de sincronisme, 
i una sortida. 
 
Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
 
El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase 
sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el 
cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 
 
Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
 
 
 
5.5.5 Canvi de pla de trànsit 
 
Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local i d’un extern que serà 
enregistrat des del ordinador central. 
 
Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle sempre que 
no sigui forçat,[Sn!], en aquest cas ho farà immediat al rebre l’ordre. 
 
 
 
5.5.6 Canvi d’estructura 
 
 
El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 
 
Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de 
transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 
 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica 
canvi d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per 
seguir les etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica 
de sis segons de tot vermell. 
 
 
 
5.5.7 Taula horària 
 
Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de 
plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici 
del cicle a fer. 
 
En  aquesta  taula  s’introduiran  tots  els  canvis  del  regulador,  siguin  de  pla, 
funcionament, actuacions a sortides directes, etc. 
 
 
Les  64  posicions  corresponen  al  nombre  màxim  de  canvis  al  llarg  de  la setmana. 
 
Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
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Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la 
primera referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 
 
Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i donant 
els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 
 
 
 
5.5.8 Pla extern 
 
El pla extern compliment a tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans.  
 
Aquest pla es escrit des del ordinador central. 
 
Es conegut com ‘PX’, s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del mode 
dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de 
quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un 
dels vuit que pertoqui 
 
 
 
5.6 Comunicacions 
 
Les comunicacions des del ordinador es faran via protocols intern expressat en les comandes, 
dins d’un protocol TCP/IP estàndard. 
 
La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica 
9/125 monomodo 
 
 
 
 
6 - Comandes 
 
Totes les comandes poden ser executades, si no s’explicita el contrari, des el terminal local 
o des del remot. 
 
Tant la confirmació com la anul·lació generaran una alarma indicant l’operador que ha fet els 
canvis. 
 
El regulador retornarà el símbol “>” (prompt) quan hagi acabat l’execució de la última ordre 
introduïda. 
 
Si al retornar el prompt aquest signe està precedit per el caràcter “?”, indicarà que la ordre 
anterior no ha estat acceptada. Les causes de que sigui rebutjada una ordre pot ser per: 
 
- S’ha produït un error de sintaxis. No reconeix l’ordre o hi ha un error en els paràmetres. 
- La sintaxis es correcta però existeix algun error en los paràmetres. 
- La introduïda no té sentit en el context actual o amb els paràmetres de que disposa el 
regulador. 
 
La simbologia i notació utilitzada és la següent: 
 
- [ ] : paràmetres opcionals 
- ¦ : paràmetres excloents 
- Rg : rang de selecció ‘a,b,c ... n’ o ‘a-n’ 
- Ordre : format general de una instrucció 
- Ordre abreviada : per la programació d’un o més paràmetres en la mateixa instrucció 
- Interrogació : format general d’una interrogació 
- Interrogació selectiva : permet seleccionar els elements interrogats 
 
 
 
6.1 Directives 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

253 
  

 
 
Nivell: Codi  (Descripció: 1 Ordre, 2 Ordre abreviada, 3 Interrogació, 4 Interrogació 
selectiva) 
 
Configuració:  LE  (Marge de detecció d’alarma de làmpada per excés de consum) 
Configuració:  LD  (Marge de detecció d’alarma de làmpada per defecte de consum) 
Configuració:  LG   (Definició de la taula de consums associats a cada color de cada grup de 
sortida: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  N   (Nombre de node: 1, 3) 
Configuració:  %A  (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per allargar) 
Configuració:  %E  (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per escorçar) 
Configuració:  /    (Nombre de grups de trànsit: 1, 3) 
Configuració:  ID  (Identificador de la  cruïlla: 1, 3, 4) 
Configuració:  DA  (Definició de demanda permanent del detector: 1, 3) 
Configuració:  DD  (Definició  de  la  demanda  de  un  detector  a partir   de   la   memòria   
de   demanda   de detectors lògics mitjançant funcions boleanes: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DH  (Activació   de   l’alarma   de   demanda   a   la activació de detectors: 
1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DN  (Definició de estat negat del detector: 1, 3) 
Configuració:  DP  (Programació   de   llums   associades   a   un detector: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DX   (Definició de demanda permanent del detector: 1, 3) 
Configuració:  DR  (Esborrat de la memòria de detectors per una fase: 1, 3, 4) 
Configuració:  DS  (Detectors estadístics: 1, 3) 
Configuració:  DT  (Temporitzacions en detectors: 1, 3, 4) 
Configuració:  DW  (Definició  d’un  retard  en  la  activació  d’un detector: 1, 3, 4) 
Configuració:  G   (Definició dels colors dels grup per cada fase: 1, 3, 4) 
Configuració:  H   (Programació de la taula de canvis horaris: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  I     (Programació d’incompatibilitats: 1, 3, 4) 
Configuració:  P   (Programació d’un pla: 1, 3, 4) 
Configuració:  T   (Programació de les transicions: 1, 3, 4) 
Configuració:  UC  (Definició de la fase d’emergència: 1, 3, 4) 
Configuració:  UE  (Defineix la duració de la transició d’entrada a la seqüència d’emergència: 
1, 3, 4) 
Configuració:  US  (Defineix la durada de la transició de sortida de la seqüència 
d’emergència: 1, 3, 4) 
Configuració:  V   (Programació dels temps de verd mínims: 1, 3, 4) 
Configuració:  !    (Acció de les alarmes: 1, 3, 4) 
Configuració: CA   (Definició de la taula de dies especials (calendari): 1, 2, 3, 4) 
Configuració: LH   (Definició  de  la  taula  horària  de  canvis  de lluminositat) 
Control:  E    (Força un canvi d’estat del regulador: 1, 3) 
Control:  LC  (Ordre de calibració: 1, 3, 4) 
Control:  LL  (Força un canvi de lluminositat en el regulador) 
Control:  P0  (Ordre que permet modificar el pla 0: 1, 3) 
Control:  R   (Programació de la data: 1, 3) 
Control:  F    (Programació de la data i la hora: 1, 3) 
Control:  S    (Força un canvi de pla: 1) 
Control:  $    (Control de les sortides de potència: 1, 2, 3, 4) 
Control:  $D  (Estat de repòs de les sortides de potència : 1, 2, 3, 4) 
Control:  RESET  (Ordre   que   provoca   una   inicialització   del regulador: 1) 
Informació:  ?A  (Alarmes: 3, 4) 
Informació:  ?C  (Interrogació de colors: 3) 
Informació:  ?D  (Petició  de  la  llista  de  demandes  actives  i acumulades) 
Informació:  ?DE (Detectors estadístics: 3) 
Informació:  ?DI   (Estat dels detectors immediats: 3) 
Informació:  ?DL  (Estat dels detectors lògics: 3) 
Informació:  ?DF  (Estat dels detectors físics: 3) 
Informació:  ?DG  (Estat dels detectors memoritzats: 3) 
Informació:  ?K   (Petició de la llista dels valors de les entrades analògiques) 
Informació:  ?LW  (Lectura de consums: 3, 4) 
Informació:  ?PC  (Visualització del pla en curs: 3) 
Informació:  ?S   (Informació del pla en curs: 3) 
Informació:  ?#   (Versió firmware regulador: 3) 
Varis:  BORRA    (Esborrar la programació actual: 1) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

254 
  

Varis:  X  (Validació dels canvis en la programació: 1, 3) 
Varis:  Anular  (Instrucció que permet anular, i no gravar en la  memoria  del  regulador,  
les  ordres  de configuració  introduides  des de  la  última validació) 
Varis:  M  (Enviament  i  lectura  de  missatges  amb  la central) 
Varis:  CLAVE (Clau   per   poder   executar   les   ordres   de configuració i control del 
regulador) 
Varis: CLINC  (Clau   per   poder   modificar   la   taula   de incompatibilitats) 
Varis: OP  (Identificador del operari: 1, 3) 
 
 
Ordres 
 
Ordre: !  (Acció de les alarmes) 
Sintaxis ordre: !a e  (Programació acció alarma). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: x DEL  (Esborrat de totes les accions) 
Sintaxis ordre: xa DEL (Esborrat de la acció de una alarma concreta) 
Sintaxis ordre: ?!  (Interrogació de les accions). Sintaxi: !a1 e1, a2 e2, a3 e3… 
Sintaxis ordre: ?! a  (Interrogació de la acció de una alarma concreta). Sintaxi: !a e 
On: a=nom d’una alarma, e=nom d’un estat 
 
Ordre: #  (Versió firmware regulador) 
Sintaxi ordre:  ?#  (Interrogació versió del regulador). Sintaxi: E V F   
On: E=tipus equip, V=versió software, F=data de la versió 
 
Ordre: $  (Control de les sortides de potència) 
Sintaxis ordre : $g :s e  (Activació/desactivació de una sortida d’un grup de potència. 
Observacions resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: $g eee (Actuació sobre les sortides d’un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: ?$rg  (Interrogació en sortides de potència d’un grup o rang de grups). 
Sintaxi: $g1 eee, $g2 eee … $gn eee (Observacions resposta: Torna l’estat de les sortides de 
tots els grups del rang sol.licitat) 
On: g=grup, rg=rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en 
l’ordre VAR 
 
Ordre: $D  (Estat de repòs de les sortides de potència) 
Sintaxis ordre: $Dg :s e  (Activació/desactivació de una sortida d’un grup de potència. 
Observacions resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: $Dd eee  (Actuació sobre les sortides d’un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: ?$D  (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència). Sintaxi : $Dg1 
eee, $Dg2 eee ... $Dgn eee (Observacions resposta : Torna l’estat de repòs de les sortides de 
tots els grups) 
Sintaxis ordre: ?$D rg  (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència d’un grup o 
rang de grups). Sintaxi : $Drg1 eee, $Dgr2 eee ... $Dgrn eee (Observacions resposta: Torna 
l’estat de repòs de les sortides de tots els grups del rang sol.licitat) 
On: g=grup, rg= rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en 
l’ordre VAR 
 
Ordre: %A %E  (Percentatge de marge per la correcció del desfase) 
Sintaxis ordre: %A n, %E n  (Percentatge de marge per correcció de desfase). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?%  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n, %E n 
Sintaxis ordre: ?%A  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n 
Sintaxis ordre: ?%E  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %E n 
On: n=percentatge de extensió/escurçament de la duració de la fase a aplicar pel algorisme del 
canvi de pla 
 
Ordre: ?S  (Informació del pla en curs) 
Sintaxi ordre: ?S  (Informa del pla en curs, del origen i data del canvi del pla). Sintaxi:  
n[-m], E I H [G], d/hh:, mm:ss 
Sintaxi ordre: ?SX (Informa del pla en curs, i del origen i data del canvi de pla, la hora i 
fase en curs). Sintaxi: n[-m], E I H [G], d/hh: mm: ss, (d/hh: mm: ss add.d) 
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On: n=pla en curs, m=pla del canvi, E=selecció externa de plans, H=selecció horaria de plans, 
HG=avanç manual de fases, d/hh:mm:ss=referència horaria, (d/hh:mm:ss=hora de les dades 
solicitades a=fase en curs)=temps de la fase en curs transcorregut. 
 
Ordre: ?A  (Alarmes) 
Sintaxis ordre: ?A  (Interrogació de la existencia d’alarmes globals). Sintaxi: A1, A2 … An 
Sintaxis ordre: ?A a (Interrogació de la alarma específica). Sintaxi: A1 (informació associada 
a la alarma) d/hh:mm:ss (Observacions resposta: La resposta depen de cada tipus d’alarma i la 
informació associada) 
On: A1, A2, An= Mnemotècnic de les alarmes existents, d/hh:mm:ss=hora de la última aparició de 
la alarma. 
 
Ordre: BORRA  (Esborrar la programació actual) 
Sintaxis ordre: Esborra  (Esborra els paràmetres de regulació del regulador). Sintaxi: x  
(Observacions resposta: Si la ordre s’executa per el canal remot NO s’esborra el paràmetre N –
programació unitat lógica-, pero sí, si la ordre s’executa per el canal local) 
 
Ordre: ?C  (Interrogació de colors) 
Sintaxis ordre: ?C  (Interrogació dels colors dels grups del regulador). Sintaxi: CCCC …. 
(Observacions resposta: En el cas d’una discrepància del color representat pel grup serà 
representat mitjançant el carácter “*”, sinó es mostra el mnemotècnic del color) 
On: C=mnemotècnic color actual del grup. 
 
Ordre: ?DE  (Detectors estadístics) 
Sintaxis ordre: ?DE  (Interrogació dels paràmetres d’intensitat i ocupació estadístics per a 
tots els detectors). Sintaxi: DE hh:mm (mm:ss) i1 o1, i2 o2, …, in on  (Observacions resposta: 
Intensitat reflexada en vehicles/hora. Ocupació reflexada en tant per mil) 
On: hh:mm=hora i minuts que indiquen el final del interval mostrat, (mm:SS)=minuts i segons 
que indiquen la duració de l’interval, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels 
detectors. 
 
Ordre: ?DF  (Estat dels detectors físics) 
Sintaxis ordre: ?DF  (Interrogació de l’estat dels detectors físics). Sintaxi: DF eeeee eee 
eeeee eee 
On: e=estat del detector. 
 
Ordre: ?DI  (Estat dels detectors inmediats) 
Sintaxis ordre: ?DI ttt (Interrogació de mesures inmediates en un interval de temps). 
Sintaxi : DI TTT+ttt i1 o1, i2 o2, ..., in on  (Observacions resposta : Intensitat reflexada 
en vehicles/hora. Ocupació reflexada en tant per mil) 
Sintaxis ordre: DI?DI Cc  (Interrogació de mesures inmediates en un interval de cicles). 
Sintaxi : TTT+ttt i1 o1, i2 o2,..., in on 
On: TTT=temps total al que corresponen les mesures mostrades en segons, ttt=temps màxim de 
envelliment de les mesures en segons, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels 
detectors. 
 
Ordre: ?DL  (Estat dels detectors lògics) 
Sintaxis ordre: ?DL  (Interrogació dels detectors lògics). Sintaxi : DL eeeee eee eeeee eee 
On: e=estat del detector 
 
Ordre: ?DG (Estat dels detectors memoritzats) 
Sintaxis ordre: ?DG  (Interrogació del estat de les bàscules dels detectors). Sintaxi: DG 
eeeee eee eeeee eee 
On : e=estat del detector 
 
Ordre : DP  (Programació de actuació de demandes) 
Sintaxis ordre: DPn g=eee … gn=eee  (Programació del estat de les sortides dels grups g,…,gn 
depenent del detector n). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DPn g:s e…gn:s e (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent 
del detector n) 
Sintaxis ordre: DPn L g=eee  (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del 
detector n, utilitzant el detector lògic) 
Sintaxis ordre: DPn L g:s e  (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del 
detector n, utilitzant el detector lògic) 
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Sintaxis ordre: DPn B g=eee  (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del 
detector n, utilitzant la bàscula del detector) 
Sintaxis ordre: DPn B g:s e  (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del 
detector n, utilitzant la bàscula del detector) 
Sintaxis ordre: DP DEL  (Esborrat de la programació de les demandes) 
Sintaxis ordre : DP rn DEL  (Esborrat de la programació de actuació de demandes del rang 
sol.licitat) 
Sintaxis ordre:  ?DP  (Interrogació de la programació de actuació de demandes. Observacions 
resposta: Sintaxi de resposta similar a la de programació) 
Sintaxis ordre: ? DP rn  (Interrogació de la programació de actuació de demandes del rang 
sol.licitat. Observacions resposta: Sintaxi de resposta similar a la de programació) 
On: n=detector, rn=rang detectors, g=grup, s=sortida del grup, e=estat de la sortida, 
eee=configuració e de les tres sortides del grup. 
 
Ordre: DR  (Esborrat de la memòria de detectors per una fase) 
Sintaxis ordre: DRn f  (Esborrat de la memòria del detector n al finalitzar la fase f). 
Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DRn –f  (Esborrat de la memòria del detector n al iniciar la fase f) 
Sintaxis ordre: DRn DEL  (Esborra la assignació de la fase de la bàscula del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DR (Interrogació de la assignació de fases de esborrat de detectors). 
Sintaxi: DR1 f, DR2 … DRn 
Sintaxis ordre: ? DR rg  (Interrogació de la assignació de fases de esborrat del detector o 
detectors especificats en el rang). Sintaxi: DRrg1 f, DRrg2 … DRrgn 
On: f=fase associada al detector, n=detector, rg=rang de detectors 
 
Ordre: DS  (Detectors estadístics) 
Sintaxis ordre: DS d1, d2 … dn  (Programació dels detectors de comptatge). Sintaxi : x 
Sintaxi ordre : DS DEL  (Esborrat dels detectors de comptatge) 
Sintaxis ordre: ?DS  (Interrogació dels detectors de comptatge). Sintaxi : DS d1, d2 ... dn 
On : d1 ... dn=nombre de detector 
 
Ordre : DT  (Temporitzacions en detectors) 
Sintaxis ordre : DTn t  (Programació de la temporització t del detector n). Sintaxi: x  
(Observacions resposta: El temps s’expressa en segons amb precissió de dècimes de segon) 
DTn DEL  (Esborrat de la programacióde la temporització del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DT  (Interrogació de la programació de la temporització del detector n). 
Sintaxi: DT1 t.t, DT2 t.t … DTn t.t 
Sintaxi ordre: ?DTrg (Interrogació de la programació de la temporització dels detectors d’un 
rang). Sintaxi: DTrg1 t.t, DT2rg2 t.t … DTrgn t.t 
On: t=temps, n=detector, rg=rang detectors 
 
Ordre: E (Força un canvi d’estat del regulador) 
Sintaxis ordre: E p  (Ordena el canvi de estat a p) 
Sintaxis ordre: p?E  (Interroga sobre el estat de funcionament actual) 
On: p = mnemotècnic estat 
 
Ordre: F  (Programació de la data i la hora) 
Sintaxis ordre:  F dd/mm/a aaa [hh:mm[:s s]]  (Programa la data i hora).  
Sintaxi ordre: ?F (Interrogació de data i hora). Sintaxi: dd/m m/aaa a, ds/hh: mm:s s,dd 
On: dd/mm/aaaa = data a programar, hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 
 
Ordre: G  (Definició dels colors dels grups per a cada fase) 
Sintaxi ordre: Gn CF[- CF] CF[- CF] …  (Definició de colores de les fases del grup n). 
Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: xGn DEL  (Esborrat de colors de les fases del grup n) 
Sintaxi ordre: ?G  (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de 
tràfic). Sintaxi: G1  V A R R R R R V, G2  V A R R R R R V ... Gn  V A R R R R R R 
Sintaxis ordre: ?Grg (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de 
tràfic sol·licitats en el rang). Sintaxi: Grg1 V A R R R R R V, Grg2 V A R R R R R V … Grgn V 
A R R R R R R 
On: n = nombre  de grup, C = color assignat a la fase, F = Fase a la que s’assigna el color, 
CF-CF = Interval de fases amb un mateix color 
 
Ordre: H (Programació de la taula de canvis horaris) 
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Sintaxis ordre: H rd hh:mm(or dS ¦ DEL) [hh:mm(o rdS ¦ DEL)] ...  (Programació de la taula 
horaria dels dies del rang). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: xH rd DEL (Esborrat de la programació de la taula horària dels dies 
seleccionats en el rang) 
Sintaxis ordre: xH DEL  (Esborrat de tota la taula horària) 
Sintaxis ordre: ?H  (Interrogació de la taula horària). Sintaxi: d...... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), 
d..... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), .…d.. hh:mm(Sn) … ddddd.. hh:mm(Sn), dddd... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm) 
Sintaxis ordre: ?H [rd [hh:mm]]  (Interrogació de la taula horària a la hora hh:mm dels dies 
compresos en el rang). Sintaxi: d...... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), d..... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), 
.…d.. hh:mm(Sn), …, ddddd.. hh:mm(Sn),  
dddd... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm) 
On: rd = rang de dies: (1..15): d1[-d2] [,d1[-d2]]... Els dies 1-7 son els dies naturals de la 
setmana. Els dies 8-15 son els dies especials per l’ordre de calendari. 
 
Ordre: I  (Programació d’incompatibilitats) 
Sintaxis ordre: I n m [m1 m2 ...]  (Programació de la taula d’incompatibilitats del grup n). 
Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: xI DEL  (Esborrat de la taula d’incompatibilitats) 
Sintaxi ordre: xI rg DEL  (Esborrat del la taula d’incompatibilitats dels grups del rang) 
Sintaxi ordre: ?Irg  (Interrogació de la taula d’incompatibilitats dels grups del rang). 
Sintaxi : Irg1 m1 m2 … mn,  … 
Irgn m1 m2 … mn  
Sintaxi : ?I  (Interrogació de la taula d’incompatibilitats). Sintaxi: I1 m1 m2 … mn, …, In m1 
m2 … mn  
On:  n, m = nombre de grup, rg = rang de grups 
 
Ordre : ID  (Identificador de la cruïlla) 
Sintaxis ordre: xID1 n1 n2 n3 (Programació identificador numèric) 
Sintaxis ordre: xID2 línia (Programació identificador alfanumeric) 
Sintaxis ordre: ?ID1 (Interrogació identificador numèric). Sintaxi: ID1 n1 n2 n3 
Sintaxis ordre : ?ID2  (Interrogació identificador alfanumeric). Sintaxi: ID2 línia 
Sintaxis ordre: ?ID  (Interrogació identificador). Sintaxi:  ID1 n1 n2 n3, ID2 línia 
 
Ordre: LC  (Ordre de calibració) 
Sintaxi ordre : LC (Ordena la calibració de la cruïlla. Observacions resposta: Nomé s 
accessible per termin al local) 
Sintaxi ordre: ?LC (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla. Observacions 
resposta: Nombre de làmpades amb precissió d’un decimal). Sintaxi: LC1 R=x.x A=x.x V=x.x, …, 
LCn R=x.x A=x.x V=x.x 
Sintaxi ordre: ?LCrg  (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla dels grups del 
rang. Observacions resposta: Nombre de làmpades amb precissió d’un decimal). Sintaxi: LCrg1 
R=x.x A=x.x V=x.x, …, LCrgn R=x.x A=x.x V=x.x 
On: R = x.x -> Nombre de làmpades vermelles del grup, A = x.x -> Nombre de làmpades ambre del 
grup, V = x.x -> Nombre de làmpades verd del grup, rg = rang de grups 
 
Ordre: ?LW  (Lectura de consums) 
Sintaxis ordre: ?LW  (Lectura de consums actuals dels grups. Observacions resposta: xxx =consu 
m representat de Watts 2 dígits i un decimal per regula dores de continua). Sintaxi: LW1 R=xxx 
A=xxx V=xxx, …, LWn R=xxx A=xxx V=xxx 
Sintaxi ordre: ?LW rg  (Lectura de consums actuals dels grups del rang seleccionat). Sintaxi: 
LWrg1 R=xxx A=xxx V=xxx, …, LWrgn R=xxx A=xxx V=xxx 
On: n = grup, rg = rang de grups, xxx = valor del consum 
 
Ordre : LE  (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per excés) 
Sintaxis ordre : LE n  (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum 
per excés). Sintaxi : x 
Sintaxi ordre : ?LE (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum 
per excés). Sintaxi: LE n 
On: n = nro.watts 
 
Ordre : LD  (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per defecte) 
Sintaxis ordre : LD n  (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum 
per defecte). Sintaxi : x   
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Sintaxi ordre: ?LD (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per 
defecte) 
On: n = nro.watts 
 
Ordre: M  (Envio i lectura de missatges amb la central) 
Sintaxis ordre : M missatge (Envio de missatge) 
Sintaxis ordre : ?M  (Lectura de missatge). Sintaxi : M missa tge 
 
Ordre : N  (Nombre de node) 
Sintaxis ordre : N ip (Programació de la adreça IP). Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: ?N  (Interrogació de la adreça IP). Sintaxi: N n 
On:  ip = adreça IP 
 
Ordre: /   (Nombre de grups) 
Sintaxi ordre : /n  (Programació del nombre de grups reservats a tràfic) 
Sintaxi ordre: ?/  (Lectura del nombre  de grups reservats a tràfic) 
 
Ordre: P  (Programació d’un pla) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt Bttt …  (Programació pla p. Observacions resposta: es disposarà de 
vuit plans + el pla 0 reservat a l’ús en estat extern. Les opcions de programació de plans no 
son excloents). Sintaxi: x  
Sintaxis ordre : Pp ddd - Attt Bttt …  (Programació pla p, pas forçat a fase A -sense 
transició BA-) 
Sintaxis ordre : Pp G ddd Attt Bttt …  (Programació pla p, autorització d’avanç manual) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt !n Bttt …  (Programació pla p, detecció a la sortida de la fase A 
fins detecció en detector n) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt n(Bttt)(Cttt) …  (Programació pla p, entrada a fases B i C 
condicionada per detecció en detector n) 
Sintaxis ordre: P DEL (Esborrat de plans). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: xPrp DEL  (Esborrat dels plans seleccionats en el rang) 
Sintaxis ordre: ?P  (Interrogació de plans. Observacions resposta: Igual a la sintaxi s de 
programació, incloent els plans del 0 al 8) 
Sintaxis ordre: ?Prp  (Interrogació dels plans seleccionats en el rang. Observacions resposta: 
Igual a la sintaxis de programació, incloent els plans del rang seleccionat) 
On: ddd =desfase, ttt = temps de fase, A,B,C,… = Fases del pla, n = nombre  de detector, p = 
nombre  de pla 
 
Ordre: ?PC   Visualització del pla en curs 
Sintaxis ordre: ?PC  (Interrogació del pla en curs. Observacions respossta: Igual a la sintaxi 
s de progra mació incloe nt el pla actiu) 
 
Ordre: RESET  (Provoca un reset del equip) 
Sintaxis ordre: RESET  (Provoca un reset del equip) 
 
Ordre : S  (Força un canvi de pla) 
Sintaxis ordre : Sn  (Selecciona el pla n. Observacions resposta: La ordre no s’admet si 
l’estat no es selecc ió extern a de plans) 
Sintaxis ordre: Sn!  (Selecciona el pla n immediatament, sense esperar al final del cicle en 
curs) 
Sintaxis ordre: Sn d/hh:mm:ss  (Selecciona el pla n amb hora de referència) 
Sintaxis ordre: Sn !  d/hh:mm:ss  (Selecciona el pla n -amb hora de referència- immediatament, 
sense esperar al final del cicle en curs) 
On: n = pla, d/hh:mm:ss = hora de referència 
 
Ordre: T  (Programació de les transicions) 
Sintaxis ordre: Tab ct.t dt.t … zt.t, Tp1p2 ct.t dt.t … zt.t  (Programació de les transicions 
entre les fases a i b. Programació de les transicions entre els plans p1 i p2). Sintaxi : x  
Sintaxis ordre: T DEL  (Esborra totes les transicions) 
Sintaxis ordre: Tab DEL (Esborra la transició entre les fases a i b) 
Sintaxis ordre: ?T  (Interrogació de totes les transicions). Sintaxi : Tab ct.t dt.t … zt.t … 
Txy ft.t … 
Sintaxis ordre: ?Tab  (Interrogació de la transició entre les fases a i b). Sintaxi: Tab ct.t 
dt.t … zt.t 
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On : ab = Fases d’origen i destí, p1p2 = Plans  d’origen i destí, c,d,…,z = fases transitòries 
des del origen al destí,  
t.t = duració de la fase transitòria 
 
Ordre: UC  (Definició de la fase d’emergència) 
Sintaxis ordre: Ucn f  (Programació de la fase d’emergència). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: ?UC  (Interrogació fases d’emergència). Sintaxi: Ucn f … Ucn f 
Sintaxis ordre: ?UC rg  (Interrogació fases d’emergència dels detectors sol·licitats en el 
rang). Sintaxi: Ucn f … Ucn f 
On: n = nombre  de detector, f = fase d’emergència activada per el detector 
 
Ordre: UE  (Defineix la duració de la transició d’entrada a la sec. d’emergència) 
Sintaxis ordre: UEf tt.t   (Programació de la duració de la transició d’entrada a la fase 
d’emergència). Sintaxi: X  
Sintaxis ordre: ?UE  (Interrogació de la duració de la transició d’entrada a les fases 
d’emergència programades). Sintaxi: Uef1 tt.t … Uefn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Uef  (Interrogació de la duració de la transició d’entrada a la fase 
d’emergència sol·licitada). Sintaxi: UEf tt.t 
On: f = fase, tt.t = temps de la transició 
 
Ordre: US  (Defineix la duració de la transició de sortida de la sec. d’emergència) 
Sintaxis ordre: USf tt.t  (Programació de la duració de la transició de sortida de la fase 
d’emergència). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: ?US  (Interrogació de la duració de la transició de sortida de les fases 
d’emergència programades). Sintaxi: Usf1 tt.t … Usfn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Usf  (Interrogació de la duració de la transició de sortida de la fase 
d’emergència sol·licitada). Sintaxi: USf tt.t 
On: f = fase, tt.t = temps de la transició 
 
Ordre: V  (Programació dels temps de verd mínims) 
Sintaxis ordre: Vf tt.t  (Programació del temps de verd mínim de la fase f. Observacions 
resposta:  Temps amb precisió  en dècimes de segon). Sintaxi: X     
Sintaxis ordre: ?V  (Interrogació de verds mínims de totes les fases). Sintaxi: Vf1 tt.t … Vfn 
tt.t 
Sintaxis ordre: ?Vrf  (Interrogació de verds mínims de les fases sol·licitades en el rang). 
Sintaxi: Vf tt.t 
On: f= fase, tt.t = duració del verd mínim per la fase 
 
Ordre: X  (Validació dels canvis en la programació) 
Sintaxis ordre: X  (Validació dels canvis en paràmetres de regulació) 
Sintaxis ordre: ?X  (Interrogació de la data de la última validació). Sintaxi: X dd/m m/aaa a, 
ds/hh:mm:ss Versió 
On: dd/mm/aaaa = data de la última validació de paràmetres, ds = dia de la setmana, hh:mm:ss = 
hora de la última validació de paràmetres, Versió = Versió de firmware del regulador 
 
Ordre: LG  (Definició de la taula patró de consums per cadascuna de les sortides) 
Sintaxis ordre: LGg:s w  (Definició dels watts de una sortida d’un grup de potència). Sintaxi: 
X 
On: g = grup, rg = rang de grups, s = sortida (1=V,2=A,3=R), w = watts de les tres sortides en 
l’ordre VAR 
 
Sintaxis ordre : LGg w w w  (Definició dels watts de les tres sortides d’un grup de potència) 
Sintaxis ordre: ?LGg  (Interrogació estat sortides de potència d’un grup o rang de grups. 
Observacions resposta: Torna els watts de les sortides de tots els grups del rang 
sol·licitat). Sintaxi : LGg1 w w w  LGg2 w w w … LGgn w w w 
 
Ordre: DA  (Programació de demanda permanent als detectors) 
Sintaxis ordre: DA eeeeeee e eeeeeee e   (Programació del estat de la demanda permanent als 
detectors (1-16). Sintaxi: x  
Sintaxis ordre: ?DA  (Interrogació del estat de la demanda permanent als detectors. 
Observacios resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense demanda, 1= amb demanda) 
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Ordre: DD  (Programació de la demanda del detector mitjançant funcions boleanes) 
Sintaxis ordre: DDd [-]d 1[L] Y [-]d2 … Y [-]d3[L] O [-]d1[L] Y [-]d2 … Y [-]d3[L]   
(Programació de la demanda del detector mitjançant funcions boleanes). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: DDn DEL  (Esborrat de la programació de la demanda). Sintaxi:  X 
Sintaxis ordre: ?DD[rd]  (Interrogació de la programació de la demanda dels detectors. 
Observacions resposta: Sintaxi 
s de resposta similar a la de programació) 
On: d = detector, rd = rang de detectors, L = detector lògic, Funcions boleanes: - : NOT, Y : 
AND, O : OR 
 
Ordre: DH  (Programació d’activació de l’alarma de demanda) 
Sintaxis ordre: DH eeeeeee e eeeeeee e   (Programació d’activació de l’alarma de demanda dels 
detectors (1-16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DH  (Interrogació d’activació de l’alarma de demanda dels detectors (1-16). 
Observacions resposta: Sintaxis de resposta similar a la de programació 
On: e = estat d’activació de l’alarma (0 = sense activar, 1= amb activació) 
 
Ordre: DN  (Programació del estat de repòs del detector) 
Sintaxis ordre: DN eeeeeee e eeeeeee e   (Programació del estat en repòs dels detectors (1-
16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DN  (Interrogació del estat en repòs dels detectors (1-16). Observaciosn 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació 
On: e = estat en repòs del detector (0 = sense activar, 1= activat) 
 
Ordre: DX  (Programació de demanda permanent del detector) 
Sintaxis ordre: DX eeeeeee e eeeeeee e   (Programació de demanda permanent dels detectors (1-
16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DX  (Interrogació de la demanda permanent dels detectors (1-16). Observacions 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense activar, 1= activat) 
 
Ordre: DW  (Temporització del retard d’activació dels detectors) 
Sintaxis ordre: DWn t   (Programació de la temporització de retard t de l’activació del 
detector n. Observacions resposta: el temps s’ expressa en segons amb precisió de dècimes de 
segon). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DWn DEL  (Esborrat de la programació de la temporització de retard de 
l’activació del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DW  (Interrogació de retard de l’activació dels detectors). Sintaxi: DW1 t.t, 
DW2 t.t ,…, DWn t.t 
Sintaxis ordre: ?DWrg  (Interrogació de retard de l’activació d’un rang de detectors). 
Sintaxi: DWrg 1 t.t, DWrg 2 t.t, …, DWrg n t.t 
On: t = temps, n = detector, rg = rang detectors 
 
Ordre: ?D  (Consulta del estat de les demandes dels detectors 
Sintaxis ordre: ?D  (Interrogació de les demandes actives i memoritzades instantànies dels 
detectors). Sintaxi: DA = d1,d2,…, dn, DM = d1,d2, …, dn 
On: d = detectors amb demandes 
 
Ordre: CA  (Definició del calendari dels dies especials) 
Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa td   (Programació del dia dd- mm-aaaa com tipus de dia td). 
Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa DEL   (Esborrat de la programació de dia especial de la data 
dd-mm-aaaa) 
Sintaxis ordre: XCA  DEL  (Esborrat de tota la taula de dies especials) 
Sintaxis ordre: ?CA  (Interrogació de tota la taula de dies especials). Sintaxi: CA dd1- mm 1- 
aaaa1 td1, dd2- mm 2- aaaa2 td2 …ddn-mm n- aaaan tdn 
Sintaxis ordre: ?CA dd- mm-aaa  (Interrogació del dia especial de la data dd-mm-aaaa). 
Sintaxi: CA dd- mm- aaaa td. 
On: dd = dia, mm = mes, aaaa = any, td = tipus de dia. Els dies 1-7 son els dies naturals de 
la setmana.  Els dies 8-15 son els dies especials 
 
Ordre: R   (Programació de l’hora) 
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Sintaxis ordre: R ds/hh:m m:ss  (Programa l’hora) 
Sintaxis ordre: ?R  (Interrogació de l’hora). Sintaxi: R ds/hh: mm:s s,dd 
On: hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 
 
Ordre: P0  (Programació del pla de funcionament 0) 
Aquesta ordre es idèntica a l’ordre genèrica de plans a excepció que no te la necessitat de 
validació 
 
Ordre : ?K  (Consulta dels valors de les entrades analògiques) 
Sintaxis ordre : ?K  (Interrogació de totes les entrades analògiques). Sintaxi: K1 v, K2 v, …, 
Kn v 
Sintaxis ordre: ?Ke  (Interrogació del valor de l’entrada analògica e). Sintaxi: Ke v 
On: e = entrada analògica, v = valor de la lectura analògica 
 
Ordre: ANULAR   (Anul·la les ordres de configuració fetes abans de l’ordre X) 
Sintaxis ordre: Anul·la 
 
Ordre: CLAVE  (Clau per poder modificar les ordres de configuració) 
Sintaxis ordre: CLAVE xxx 
On: xxx = clau 
 
Ordre: CLINC  (Clau per poder modificar l’ordre de configuració de les incompatibilitats) 
Sintaxis ordre: CLINC xxx 
On: xxx = clau 
 
Ordre: OP  (Identificació del operari) 
Sintaxis ordre: OP txt  (Identificació del operari txt) 
Sintaxis ordre: ?OP  (Interrogació del darrer operari identificat) 
On: txt = text de identificació del operari, dd-mm-aa hh:mm = data i hora de la identificació 
 
Ordre: LH  (Definició de la taula horària de canvis de lluminositat) 
Sintaxis ordre: LH hh:mm x   (Definició de la lluminositat x al instant hh:mm). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre : LH hh:mm DEL  (Esborra el canvi del instant hh:mm) 
Sintaxis ordre: LH DEL  (Esborra tota la taula de canvis de lluminositat) 
Sintaxis ordre: ?LH  (Interrogació de la taula horària de canvis de lluminositat. Observacions 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: hh:mm = hora del canvi, x = percentatge de lluminositat 
 
Ordre: LL   (Forçadora del canvi de lluminositat) 
Sintaxis ordre: LL x  (Forçadora de la lluminositat al valor x) 
Sintaxis ordre: ?LL  (Interrogació del estat de la lluminositat. Observacions resposta: 
Sintaxis de resposta similar a la de programació) 
On: x = H (lluminositat per taula horària), x = valor numèric (0-100) percentatge de 
lluminositat forçada,  
 
 
Alarmes tractades pel regulador: 
 
I    Incompatibilitat 
C    Colors 
L    Làmpada (consum per defecte) 
H   Hora 
X    Validació paràmetres 
T    Transmissió 
K    Manipulació local 
R    Reset 
M   Missatge 
G   Canvi de sortida de potència 
W   Watch-Dog 
O   Ordinador central. Han passat més de 10 min. Sense 
S    Alarma de sortida (excés de consum) 
D    Activació de demanda de detector 
V    Validació de paràmetres 
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J    Foses totes les làmpades vermelles de un grup 
A    Sense tensió d’escomesa 
B    Funcionament en bateries 
Q   Error a la font d’alimentació. 
KM  Control manual 
KG  Clau de Guardia 
KT   Terminal Local 
KP  Porta oberta 
KR  Accionat tot vermell 
KU  Trucada de emergència (Hurry Call activat) 
TT   Time Out de bloc 
TB   Byte rebut amb error 
 
 
 
6.2 Métode de captació d’alarmes 
 
El regulador disposa de dos buffers d’alarmes: 
 
- El buffer genèric:  és el buffer en el que s’emmagatzemen les alarmes que té actives el 
regulador. 
- El buffer específic: és un buffer per cada tipus d’alarma, en els que s’ha emmagatzema la 
última alarma de cada tipus, indicant l’hora i la informació associada a la alarma. 
 
La alarma activa existeix en el buffer genèric fins que no desapareix la alarma i a més no ha 
estat consultada. Si la alarma està activa mai desapareixerà del buffer genèric. 
 
Al finalitzar la alarma se esborra del buffer genèric i queda emmagatzemada en el buffer 
específic la última detecció de la alarma. 
 
 
 
6.3 Métode de programació 
 
Al   modificar   algun   paràmetre   de   configuració,   aquest   paràmetres   queden 
emmagatzemats en una memòria temporal fins que es realitza la acció de validar mitjançant la 
ordre X. 
 
Al realitzar la instrucció X el regulador analitza la coherència de les dades i quan aquesta 
coherència es valida, es guarden en la memòria definitiva de configuració. 
 
Si el anàlisis de la coherència no es vàlid, el regulador informa al operador, amb uns 
missatges, del error introduït en la configuració. 
 
La instrucció ANULAR permet esborrar la memòria temporal de dades de configuració. 
 
Superat un temps entre la modificació dels paràmetres de configuració i la validació, es 
reportarà una alarma de X. 
 
Sempre que es realitzi una modificació i es verifiquin les dades el regulador reportarà una 
alarma de validació (V). 
 
 
 
7 - Esquema funcional 
 
 
(esquema) 
 
 
8 - Pressupost 
 
Dins de l’apartat d’enginyeria hi ha la elaboració de la documentació, inclusió en inventari i 
implantació i proves en l’equip 
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Equip  control  de  semàfors,  únicament  exclosos  els mòduls de sortides 
 
- Mòdul sortides 2 grups 
- Armari exterior poliester 1000x500x300 
- Enginyeria de detall 
- TOTAL amb 2 grups 
 
La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 
 
Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d’obra, cablejats, petit  
material,  desplaçaments,  seguretat  i  salut,  garanties,  etc.,  únicament  queda exclosa 
l’obra civil i l’IVA. 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓ GENERAL DE LA CENTRAL DE REGULACIÓ  
Document BCN-REG-CR-002-CAT  
Data: novembre 2003 
 
 
 
ÍNDEX 
 
1 - APLICACIÓ 
 
2 - JUSTIFICACIÓ 
 
3 - DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
4 - MÒDUL D’ALIMENTACIÓ 
 
5 - EQUIP DE COMUNICACIONS 
 
6 - EQUIP DE CONTROL DE REGULADORS 
 
6.1 Característiques generals 
6.2 Funcionalitats 
6.3 Capacitat i modularitat 
6.4 comunicació entre central de regulació i regulador local 
6.5 Protocol de comunicació entre ordinador central i equip de control de reguladors (central) 
6.5.1 Notacions i símbols 
6.5.2 tipus d’ordres per analitzar 
6.6 ordres a la central 
 
7 - DIAGRAMA GENERAL DE BLOCS D’INTERCONNEXIÓ DE LA CENTRAL DE REGULACIÓ 
 
8 - PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
1 - Aplicació 
 
Aquest document especifica les característiques que tenen les denominades centrals de 
regulació, seran les úniques centrals que podran ser instal·lades a la Ciutat, sempre que no 
s’especifiqui expressament el contrari. 
 
 
2 - Justificació 
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Les noves tecnologies ens permeten optar a desenvolupaments més amplis, poden absorbir dins 
d’aquesta centrals els diferents equips que són instal·lats a la seva zona d’influència, 
passant a ser com un nus de comunicacions a més de les funcions pròpies per atendre els equips 
de regulació de trànsit. 
Aporta una millora en les disponibilitats dels equips ja que facilita la seva connexió a la 
xarxa de trànsit, minimitzant el recorregut del pas de cable, per tant també millora la seva 
explotació i servei. 
 
 
3 - Descripció de les actuacions 
 
 
Aquesta central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
- Mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-001-CAT 
- Equip de comunicacions 
- Equip de control de reguladors 
 
Aquestes centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) 
sent, per tant nusos de la xarxa. 
 
La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
 
Departament de Regulació de Trànsit 
 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
 
 
 
4 - Mòdul d’alimentació 
 
Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 24Ah 
 
 
 
5 - Equip de comunicacions 
 
L’equip de comunicacions bàsicament es composa d’un ‘switch’, en uns xassís de 19”, conformant 
64 ports. Aquesta composició serà modular de 24 porta en 24 ports. 
 
Entenem  per  ‘switch’  un  equip,  programable,  que  gestiona  intel·ligentment  les 
comunicacions que té pels 64 ports que suporta. 
 
Complimenta   els   estàndards   Ethernet   1000Base-SX   IEEE802.3z,   IEEE802.3u, IEEE802.3. 
 
Els 64 ports estaran distribuïts  amb dos ports de 1Gbps i els 62 restants configurables a 
100Mbps o 1Mbps. 
 
La connexió serà per cable de fibra òptica (50/125micres 1300nm monomodo) tipus FX, amb una 
fibra dedicada a recepció i una altre a enviament. 
 
L’equip podrà ser configurat des de l’ordinador central, utilitzant un canal Gigabit. 
 
Els dos canals gigabit tindran un tractament especial referent al missatges enviats, a fi de 
detectar el trencament de fibres, enviant el missatge automàticament per l’altre canal cas de 
haver errat per el canal 
 
Les comandes que haurà de respondre són: 
 
?CN ordre de consulta de disponibilitats de canals gigabit 
- ?CN 
- CN1->OK 
- CN2->NO OK 
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La alimentació serà a 24Vdc. 
 
Rang de funcionament entre 0ºC i 50ºC, amb humitat entre el 10% i el 90% 
 
Classe A en interferències electromagnètiques 
 
 
 
6 – Equip de control de reguladors 
 
 
6.1 Característiques generals 
 
La  central de regulació serà un equip capaç per el control, supervisió i recepció d’una zona 
màxima de 60 cruïlles, podent funcionar aïlladament, coordinada o sota control d’ordinador 
central. 
 
La central va instal·lada en un armari de las característiques que s’indiquen en aquest Plec. 
 
La lògica interna d’aquest mòdul de la central estarà basat en un microprocessador, sent tots 
els seus components estàtics. 
 
 
6.2 Funcionalitats 
 
Aquest mòdul de la central actua com centralitzador de comunicacions entre ordinador central i 
reguladors, obrint i diversificant els missatges de l’ordinador i agrupant els dels 
reguladors. 
 
Disposarà  d’un  canal  de  comunicacions  local  que  permeti  la  seva  configuració  i 
anàlisis. 
 
Les funcions a complementar per aquest mòdul són: 
- Manteniment  l’hora en els reguladors locals, rescrivint-la dos cops al dia, instants 
triats tots dos en una taula de memòria del mòdul, o rescrivint-la quan hi ha arriba l’ordre 
de modificació des de l’ordinador central, terminal o qualsevol altre canal. La precisió del 
rellotge del d’aquest mòdul serà de +/- 2 segons al mes. La precisió de la inscripció de 
l’hora als reguladors estarà dins de l’interval de +0,1 sg i –0,1 sg. 
- Distribuir, segons una taula d’assignacions de canals a reguladors, el tràfic de 
missatges. 
- Control de les alarmes de comunicacions del reguladors 
- Obtenció d’una taula llistat d’alarmes provinents de les comunicacions dels reguladors 
i/o de les alarmes indicades pels reguladors, aquesta taula és cíclica i es buida sota 
consulta de l’ordinador central. 
- Obtenció de les alarmes dels reguladors, mitjançant taula en aquest mòdul, el regulador 
podrà definir-se tipus P o tipus E, si el regulador es tipus P serà aquest mòdul de central 
l’encarregat de consultar al regulador i demanar-li les alarmes, si és del tipus E, vol dir 
que el mòdul de central no cal que consulti les alarmes al regulador ja que en aquest tipus és 
el regulador que l’envia el missatge autònomament, de tenir alarma. 
- Taula definitòria del tipus de comunicació a establir amb el regulador, tipus A pels 
reguladors existents amb protocol anterior i bucle de corrent i tipus N per  reguladors  amb  
protocol  BCN-REG-RL-001-CAT  i  connexió  a  fibra òptica amb protocol bàsic de comunicacions 
TCP/IP 
- Emmagatzement de valors de detectors, configurant-li les estacions i els detectors en 
els reguladors locals per poder recollir-los. 
- Taula de codis identificatius de la central de regulació 
- Sis entrades digitals (2 pel mòdul d’alimentació, 1 per porta oberta i 3 de reserva, 
tractades com alarmes de central. 
- Manteniment  de  la  coherència  dels  paràmetres  i  dades  continguts  en l’equip. 
- Tractament del protocol TCP/IP 
- Modificacions de totes les taules de configuració des de l’ordinador central. 
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6.3 Capacitat i modularitat 
 
La capacitat mínima de la central de regulació, afectant a tots els mòduls, serà la següent : 
- 60 reguladors locals. 
- 256 detectors. 
 
 
6.4 Comunicació entre central de regulació i regulador local. 
 
 
La comunicació entre el regulador local i la central de regulació serà: 
 
- La central podrà mantenir simultànies les comunicacions amb els reguladors dels diferents 
canals 
- Equip control reguladors a  equip comunicacions, connexió de fibra òptica amb protocol 
TCP/IP 
- Equip de comunicacions a regulador local, dues fibres òptiques monomodo 50/125 micres 
dedicades punt a punt, amb protocol TCP/IP 
 
 
 
6.5 Protocol de comunicació entre ordinador central i equip de control de reguladors (central) 
 
Tots els missatges des de l’ordinador o per l’ordinador estaran formats únicament per 
caràcters ASCII, si bé muntaran sobre el protocol TCP/IP, l’ordinador serà l’encarregat de 
adreçar al nus, per tant la central en recepció no haurà de codificar el missatge rebut, si el 
codificarà en la resposta. 
 
La central, amb el seu mòdul de control de reguladors, actua com element intermig 
intel·ligent, tal com s’esmentat, desgranant la ordre rebuda, si s’escau, en un conjunt 
d’ordres a diferents reguladors o a l’inrevés 
 
 
6.5.1 Notacions i símbols 
 
 
- ‘[ ] ‘ Els corxets indiquen que el paràmetre contingut és opcional, per tant pot ser omès. 
- !Una barra vertical entre dos corxets  [] / [] indica opcions excloses. 
- ‘?’ Precedint una ordre, indica la lectura dels paràmetres programats (interrogació). 
- ‘;’ Separador d’ordres. El equipo permet concatenar ordres en una mateixa línia. 
 
 
6.5.2 Tipus d’ordres per analitzar 
 
 
6.5.2.1 Ordres simples 
 
És la compresa entre el promt ‘>’, signe de la central de disponibilitat, i el final de 
l’ordre, sigui en retorn (‘cr’) o el signe ’;’ 
 
L’ordre expressarà amb dos dígits el numero del regulador destí, continuant amb els caràcters 
alfanumerics que corresponguin a la demanda a fer, tots amb codi ASCII. 
 
 
Exemple: 
00>1?R;2X 
01 10:10:17,20 
02> 
 
 
El sistema executarà per aquest ordre : 
 
1- Interrogació de la hora al regulador identificat com 1. 
2- Validació de la memòria de paràmetres del regulador identificat com número 2. 
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6.5.2.2 Característiques del comportament de l’analitzador d’ordres 
 
La disponibilitat de l’accés de la central quedarà ressaltada amb dos dígits davant del promt, 
indicant que el missatges per defecte seran dirigits a la unitat indicada pels dos dígits. 
Exemple ‘07>’ indicarà que si es fa una consulta ?R la resposta serà l’hora del regulador 07. 
 
En previsió de tractament de comunicacions es contempla la resposta de la central al centre de 
control de ‘*’ com indicatiu de no poder disposar de la resposta en l’instant de la consulta, 
descarregant, si fos el cas, al sistema del temps d’espera. 
 
En cas de que la consulta no pugui ser analitzada, per incoherent, errors en els paràmetres, 
etc., la central respondrà ‘?’, donant per acabada la consulta. 
 
 
 
6.6 Ordres a la central 
 
 
Les ordres a la central únicament les produirà el centre de control o el canal local. 
 
 
Les ordres que ha de tractar són: 
 
LU ordre d’organització 
- 00>LU xx:yy 
- xx: port del mòdul de comunicacions 
- yy: numero de regulador 
 
DEL esborra assignacions 
- 00>LU:DEL  esborra les 64 assignacions 
- 00>xx:DEL  esborra la assignació del port xx 
 
R ordre d’actualització de la data/hora 
- 00>R d hh:mm:ss 
- d: dia de la setmana, del 1 al 7 (diumenge) 
- hh:mm:ss : hores, minuts, segons 
- Les dècimes es carreguen a zero. 
 
BORRA esborra tota la memòria dels paràmetres, menys el que li permeten continuar la 
comunicació 
- 00>BORRA 
 
PH1 ordre d’actualització d’hora, primer cop, a reguladors 
- 00>PH1 d hh:mm:ss 
 
PH2 ordre d’actualització d’hora, segon cop, a reguladors 
- 00>PH2 d hh:mm:ss 
 
NS ordre de tipus de regulador per canal 
- 00>NS xx:aa;bb 
- xx : numero de regulador 
- aa = P si cal consultar alarmes, E si les dona com event el regulador 
- bb = A si el regulador te protocol de bucle de corrent, N si és ethernet 
 
?R ordre de consulta de data/hora 
- 00>?R 
- 01 10:14:34,20 
- 00> 
 
?PHx ordre consulta hora de posada en hora cop x 
- 00>?PH1 
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- 02 23:45:00 
- 00> 
 
?NS xx ordre de consulta del tipus de regulador xx 
- 00>?NS 12 
- 12:P;A   ->  al regulador 12 cal consultar-li les alarmes, protocol bucle corrent 
- 00> 
- Cas d’ignorar-se xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 línies 
- 12:P;A 
- 13:E;N 
... 
 
?A yy ordre de consulta de les alarmes del regulador yy 
- 00>?A yy 
- yy d hh:mm:ss xxx-xxx zz 
- amb:   yy :nro.regulador 
- d hh:mm:ss : data 
- xxx-xxx : codi d’alarma 
- zz : estat de l’alarma, ON o OFF 
 
?A ordre de consulta del buffer d’alarmes, s’esborra quan les ha lliurat al centre de control 
- 00>?A 
- 12 2 15:32:33 123:001 ON 
- 14 2 15:45:13 123:005 ON 
- 18 2 15:52:33 123:001 OF 
- 12 2 16:02:11 123:001 OF 
- 00> 
 
?DI ordre de consulta de les sis entrades digitals 
- 00>?DI 
- 010011 -> el zero indica detecció, el 1 no detecció 
 
?NIC ordre consulta identificadors central 
- 00>?NIC 
- xxxxxxxx;yyyyyyyy 
- x: identificador equip control reguladors 
- y: identificador equip comunicacions 
 
?DT ordre consulta detectors 
- 00>?DI xxx 
- iii;tt 
- amb: iii= valor de l’intensitat,  
- tt = valor dels temps d’ocupació 
- Cas d’ignorarse xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 linies 
- 01:123;88 
- 02:234;55 
... 
 
 
 
7 - Diagrama general de blocs d’interconnexió de la central de regulació 
 
L’esquema general de blocs és : 
 
(esquema) 
 
 
 
8 – Pressupost 
 
L’equip  es  munta  i  verifica  a  taller,  i  s’ubica  dins  l’armari  d’exterior,  per  
procedir posteriorment, únicament, al muntatge a camp i la seva posada en servei. 
 
- Mòdul d’alimentació 
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- Mòdul de comunicacions 
- Mòdul de control de reguladors 
- Convertidors RJ45 a fibra òptica monomodo 
- Armari exterior poliester 1000x500x300 
- Distribuidor fibres 
- Enginyeria de detall 
- TOTAL 
 
La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 
 
Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d’obra, clablejats, petit 
material, desplaçaments, seguretat i salut, etc., únicament queda exclosa l’obra civil i 
l’IVA. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5K6F0E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
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     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZUK34. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZ6S01,FDDZS005. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

272 
  

Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del bastiment amb morter 
- Col.locació de la tapa 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col.locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col.locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col.locat 
 
BASTIMENT I TAPA: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar 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 del 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. 
Toleràncies d'execució: 
     - Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
     - Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament: >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell: ± 10 mm 
     - Horitzontalitat: ± 1 mm 
     - Paral.lelisme amb la paret: ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 
pel material. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal.lar connectors si no es col.loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG3X001,FDG3X002,FDG3I001,FDG3I100,FDG3I101,FDG3I102,FDG3I103,FDG3I104,FDG3I105. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
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REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2U030,FDK2X001,FDK2I011,FDK2I002,FDK2I001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
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Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZHLD4,FDKZI003. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB1J425,FFB1F425,FFB3C325,FFB3X001,FFB1X007,FFB1A012,FFB1X009,FFB1X109,FFB2X101,FFB3S022,FFB1
X106. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
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- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
 
FFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB3C325,FFB3X001,FFB3S022. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 
40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se 
indiferentment al llarg del seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini 
d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació 
dels accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no 
permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera una 
unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral.lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
Distància entre suports: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦   Polietilè densitat alta   ¦   Polietilè densitat baixa   ¦ 
¦------¦-----------------------------¦------------------------------¦ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams     ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)     ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦--------------¦--------------¦---------------¦ 
¦  10  ¦      200     ¦     150      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦  16  ¦       -      ¦      -       ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      400     ¦     300      ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      500     ¦     375      ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      640     ¦     480      ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      800     ¦     600      ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦     1000     ¦     750      ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦     1260     ¦     945      ¦      910     ¦     700       ¦ 
¦  75  ¦     1500     ¦    1125      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦  90  ¦     1800     ¦    1350      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 110  ¦     2200     ¦    1650      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 125  ¦     2500     ¦    1875      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 140  ¦     2800     ¦    2100      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 160  ¦     3200     ¦    2400      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 180  ¦     3600     ¦    2700      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 200  ¦     4000     ¦    3000      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 225  ¦     4500     ¦    3375      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 250  ¦     5000     ¦    3750      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 315  ¦     6300     ¦    4725      ¦       -      ¦      -        ¦ 
¦ 400  ¦     8000     ¦    6000      ¦       -      ¦      -        ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col.locades superficialment, s'han 
d'instal.lar dins d'una beina d'acer. 
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Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de 
gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar 
la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà 
s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1AI004,FG1AI005,FG1AI006. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31A003,FG31X002,FG31XX03. 
 
FG31 CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 

 

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

 

DEFINICION: 
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Conductor de cobre para distribución en baja tensión y instalaciones en general. Designación 

UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro, de sección 

hasta 300 mm2 y colocado en tubo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido y conexión a cajas o mecanismos 

 

CONDICIONES GENERALES: 

El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los mecanismos. 

Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose 

expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 

En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá 

mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 

El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, 

a la salida del cuadro de protección. 

El recorrido será el indicado en la D.T. 

Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido: 

- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 

Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. 

Penetración del conductor dentro de las cajas ......................... >= 10 cm 

Tolerancias de instalación: 

     - Penetración del conductor dentro de las cajas ................... ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION 

 

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que 

no sufra torsiones ni daños en su cobertura. 

El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 

El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 

Temperatura del conductor durante su instalación ........................ >= 0°C 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

* UNE HD-603-5N 1995 Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 

aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902,FG38A000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
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- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FGG - TRANSFORMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGG1I001,FGG1I002,FGG1I003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transformadors de 50 a 2500 kVA, destinats a xarxes trifàsiques de distribució en servei 
continu, de 50 Hz de freqüència. 
S'han considerat els elements següents: 
- Transformadors submergits en oli 
- Transformadors amb dielèctric de silicona 
- Transformadors amb dielèctric sec 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del transformador en la seva posició dintre del esquema elèctric 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa del transformador i les parts metàl·liques de la instal·lació han d'estar 
connectades a terra. 
Ha d'estar situat en el lloc previst del centre de transformació, preferentment en la zona de 
flux natural d'aire per a afavorir la refrigeració natural. 
El neutre estarà connectat amb una altra terra independent. 
No s'executarà cap treball o maniobra sobre el transformador sense haver obert prèviament 
l'interruptor de tensió baixa i el seccionador general de la línia d'alimentació. 
Únicament es podrà actuar sobre elements del transformador sotmesos a tensió baixa, sempre que 
la part de tensió alta no pugui ser tocada inadvertidament per l'operador. 
Les connexions han d'estar fetes amb elements normalitzats i segons les indicacions de la 
documentació tècnica del fabricant. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI: 
El transformador ha d'estar instal·lat a sobre d'una plataforma situada per sobre d'un fossar 
de recollida d'oli, de manera que en cas de que s'encengui un vessament, el foc quedi confinat 
en la cel·la del transformador, sense difondre's pels passos de cables ni altres obertures a 
la resta del centre de transformació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de l'aparell s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
El transformador s'ha de manipular amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes. S'ha 
d'aixecar únicament amb els ancoratges disposats amb aquesta finalitat per el fabricant. 
No s'ha d'executar cap treball en el transformador sense obrir abans l'interruptor de baixa 
tensió i el seccionador general de la línea d'alimentació. 
Només es pot actuar sobre els elements del transformador sotmesos a tensió baixa, sempre que 
la part de tensió alta no es pugui tocar accidentalment. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. 
* UNE-EN 60076-1:1998 Transformadores de potencia. Parte 1:Generalidades. 
 
TRANSFORMADOS SUMBERGITS EN OLI: 
* UNE 21428-1:2004 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 
tensión de 50 a 2500 kV, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 
1: Requisitos generales. 
* UNE 20110:1995 Guia de carga para transformadores sumergidos en aceite. 
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TRANSFORMADORS TRIFÀSICS AMB DIELÈCTRIC SEC: 
UNE 21538-1:1996 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión de 100 
a 2500 kV, 50 Hz, con tensión mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
 
FGH - CEL·LES PER A TENSIÓ MITJA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGH2I004,FGH2I005,FGH2I006. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel·les de tensió mitja sota envoltant metàl·lica fins a 36 kV, prefabricades, amb dielèctric 
d'exafluorur de sofre (SF6), amb funcions de línia i funcions de protecció, per a interior de 
centres de transformació. 
S'han contemplat els següents tipus de cel·les: 
- Cel·les de remunta 
- Cel·les de línia 
- Cel·les de seccionament 
- Cel·les de protecció del transformador 
- Cel·les de mesura en MT 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de la cel·la en la seva posició dintre del esquema elèctric 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les cel·les han d'estar instal·lades a l'interior del centre de transformació. 
Han de quedar fixades pels punts previstos. 
Les parts de la cel·la que necessitin de manteniment o que hagin de ser operades han de ser 
accessibles. Els esquemes de funcionament  i les plaques de seqüència de les maniobres 
quedaran a la vista. 
No hi poden haver parts fàcilment accessibles de la cel·la amb tensió.  
No quedaran obstruïdes les ranures de ventilació. 
L'envoltant ha d'anar connectada a terra. 
Les connexions han d'estar fetes amb elements normalitzats i segons les indicacions de la 
documentació tècnica del fabricant. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de l'aparell s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 
FGJ - EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS 
FGJ1 - EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGJ1I002,FGJ1I003,FGJ1I004,FGJ1I005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació centre de transformació prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament 
- Replanteig i col·locació del centre de transformació i de tots els elements especificats en 
la DT. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques exigides a la DT. 
Els centres de transformació disposat per al muntatge no han de presentar superfícies 
desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
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. 
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 
Les toleràncies d'execució dels elements de formigó han de complir l'especificat en l'annex 10 
de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques. 
La col·locació del element s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre dels punts preparats a l'efecte, als extrems de la 
mateixa. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament 
del trànsit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 
FGK - CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE TENSIÓ MITJA 
FGK2 - CABLES ELÈCTRICS DE TENSIÓ MITJA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FGK2I005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor d'alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 
18/30 kV, per a xarxes de distribució en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica i 
pantalla 
- Cables amb aïllament d'etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i 
pantalla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Estesa del cable 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els empalmaments i derivacions han d'estar fets amb elements de connexió normalitzats i 
compatibles amb els materials del cable. Per aquest motiu han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. Les connexions 
i empalmaments s'han de fer de manera que quedi garantida tant la continuïtat elèctrica com de 
la pantalla com de l'aïllament. 
Els radis mínims de curvatura del cable col·locat han de ser superiors a 15 D (essent D el 
diàmetre exterior del cable). 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les tasques d'estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
L'estesa del cable s'ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d'obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les 
companyies subministradores. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Es tindrà especial cura en treure el cable de la bobina de no causar-l'hi ni tensions ni 
deformacions innecessàries. L'extracció del cable es farà per la part superior de la bobina, 
controlant el gir amb algun sistema de frenada. 
La bobina s'ha d'aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part 
inferior de la bobina no toqui a terra, ni fregui amb cap objecte. 
S'ha d'inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol 
estella, clau o qualsevol altre element sortint hi pugui haver. 
S'han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l'estesa, 
els radis de curvatura han de ser superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable). 
Cal interrompre els treballs si la temperatura ambient es de 0ºC o inferior. 
Els extrems del cable han d'estar protegits durant el procés d'instal·lació per tal d'evitar 
l'entrada d'humitat a l'interior. En cas d'interrompre les tasques d'instal·lació del cable, 
s'han de col·locar elements d'obturació als extrems. 
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s'hagin d'empalmar. 
L'estesa del cable s'ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop acabades els tasques de col·locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.), així com dels equips i 
elements auxiliars que s'han fet servir durant l'estesa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero 
para distribución aerea y servicio MT (tipo 5E-3) 
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 7: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para 
distribución aerea y servicio MT (tipo 7E-2) 
 
 
 
FGKW - EMPALMAMENTS I TERMINALS PER A CABLES DE TENSIÓN MITJA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGKWI006,FGKWI007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de terminals i execució d'empalmaments en cables unipolars amb conductor d'alumini 
i aïllament sec, de tensió nominal 12/20 kV i 18/30 kV i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació del terminal o execució de l'empalmament 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles 
amb els del cable. Per aquest motiu s'han de fer servir els subministrats pel fabricant del 
cable o del terminal o els expressament aprovats per aquests. 
No s'han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
Els elements a col·locar sobre l'aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per 
a adaptar-se totalment a aquest, evitant oclusions d'aire. 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
Els empalmaments han d'estar fets sobre parts sanes de l'aïllament. 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de 
l'aïllament. 
La reconstrucció de l'aïllament, pantalles i coberta ha d'estar feta d'acord amb la tècnica de 
fabricació corresponent al disseny. 
Un cop acabat el muntatge s'ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com la 
de l'any de fabricació, i tipus d'empalmament de que es tracta. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
La col·locació de terminals i l'execució d'empalmaments han d'estar fetes seguint les 
instruccions tècniques del fabricant, les normes d'obligat compliment dels reglaments vigents 
i les normes pròpies i recomanacions de les companyies subministradores. 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l'execució de les connexions. 
Els extrems dels cable s'han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
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Els extrems del cable han d'estar protegits durant el procés d'instal·lació per tal d'evitar 
l'entrada d'humitat a l'interior. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. 
 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM5I017,FHM1I010,FHM1R001,FHM1I012,FHM5A103,FHM11L22,FHM5I015,FHM1R002,FHM5I016,FHM1R003,FHM1
I011,FHM1I021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
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La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN7 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FHN7I001,FHN7I002,FHN7I003,FHN7I004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb 
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto  1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
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UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad. 
 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM37BE4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en 
derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida 
d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars 
a l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la 
seva manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
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VENTOSES EMBRIDADES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMIENTO 
 
 
 
FK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
FK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
FK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FK22X001,FK22X002. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal.lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades 
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova d'estanquitat 
- Tarat de l'aparell 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal.lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en 
lloc accesible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Una vegada instal.lada i feta la prova de la instal.lació s'ha de tarar a la seva pressió 
d'engegada i cal comprovar que el seu funcionament sigui el correcte. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
VÀLVULES ROSCADES: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
VÀLVULES EMBRIDADES: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales." 
* UNE 60-670-93 "Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales." 
"Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles." 
 
 
FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM213628. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, 
etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 
d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 
l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de 
l'aigua evacuada. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar 
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
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Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
 
FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12F324,FN12E324,FN11X002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
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La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ116311ESHC,FQ11UT01,FQ11UT03,FQ11UT02,FQ11UT04,FQ11UT05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
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Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ213112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ22A001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, 
fixades a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al 
terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

302 
  

 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FQ3 - FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ311422ESKA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, 
col·locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
FQZ - ELEMENTOS ESPECIALES DE MOBILIARIO URBANO 
FQZZ - MATERIALES AUXILIARES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQZZX001. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mástil de acero inoxidable fijado con taco químico al soporte. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la situación de los anclajes 
- Preparación de la base 
- Fijación del elemento 
- Colocación de los accesorios 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición tiene que ser la especificada por la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
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Quedará fijado sólidamente al soporte. 
El anclaje del elemento tiene que ser suficiente para resistir los esfuerzos a los que tiene 
que estar sometido sin producir daños en la base del soporte ni afectar la estabilidad del 
elemento. 
Los accesorios para el soporte y manipulación de la bandera, tienen que estar colocados y se 
tiene que comprobar que el cordel resbale arriba y abajo fácilmente. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Si se trabaja en el exterior, no se trabajará con viento superior a 50 km/h. 
El sistema utilizado para taladrar el agujero será por rotación, o por rotación y percusión, 
en función del material de base. 
El agujero se tiene que hacer siempre perpendicular a la superficie exterior del material de 
base. 
No se atravesará ninguna armadura sin la autorización expresa de la DF 
Las distancias mínimas entre la posición de los anclajes y el canto del material de base serán 
suficientes para garantizar las características mecánicas del anclaje, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante del anclaje. 
El montaje de dispositivos del anclaje se realizará siguiendo estrictamente las 
especificaciones propias del tipo utilizado. Si el taco es de tipo químico, es necesario 
utilizar el cartucho de resina suministrado por el fabricante del taco. 
Una vez se hayan colocado los anclajes y antes de atornillar, se eliminará de ellos cualquier 
sustancia que pueda ser perjudicial para su comportamiento eficaz. 
No se deben provocar daños en la rosca del taco durante el montaje. 
El elemento se tiene que fijar por los agujeros previstos. 
Los elementos auxiliares para la bandera, tienen que quedar fijados al mástil con accesorios 
dispuestos para esta finalidad. 
La colocación no tiene que producir desperfectos en los elementos que comprometan su 
durabilidad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad realmente colocada, medida de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR11R002,FR11R001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esbrossada i neteja del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Esbrossadora 
- Motoesbrossadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Esbrossada del terreny 
- Reblert i compactació de forats 
- Conservació de la capa vegetal 
- Protecció de la vegetació a conservar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució de l'obra 
posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitjables, etc.). 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de quedar soques 
ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25 cm. 
Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 
cm fins a una fondària >= 35 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF. 
S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1211,FR3P2154. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
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- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 
aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45162C,FR43H429,FR4CR001,FR4CR002,FR4C3635,FR42X002,FR43R001,FR43R002,FR43R0X1,FR43R0X2,FR43
R005,FR4CR003,FR4CR004,FR4CR005,FR4CR006,FR4544X1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En esqueix 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- En bulbs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
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- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 
seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 
per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 
s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
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S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 
vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras. 
 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR632Q31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
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- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
 
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 
FR71 - IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR71151L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sembra directa 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
- Plantes herbàcies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT; en cas de suposar una 
disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha 
d'augmentar proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge 
alt de matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
SEMBRA DIRECTA: 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa 
i poder germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les 
llavors i materials aportats. 
 
SEMBRA DIRECTA: 
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El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 
2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar 
suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col·locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. 
En cap cas aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària 
similar per a facilitar una distribució uniforme. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap 
de quatre setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el 
corró el dia anterior. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes. 
 
 
 
FR72 - IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR7212K0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Hidrosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrosembra: 
- Comprovació de la superfície a sembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, el mulch, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la 
hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, el mulch i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT; en cas de suposar una 
disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha 
d'augmentar proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge 
alt de matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
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HIDROSEMBRA: 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials 
que s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en solució. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa 
i poder germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les 
llavors i materials aportats. 
 
HIDROSEMBRA: 
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada 
i quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
HIDROSEMBRA: 
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Hidrosiembras. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219X001,G219Q200. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col.locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2221P21,G222E180,G222I001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans 
mecànics 
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la P.O. 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu 
defecte, les que determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
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- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
          - Trams rectes: <= 12% 
          - Corbes: <= 8% 
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor: ± 40 mm/m 
     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
     - Nivells: ± 50 mm 
     - Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 
de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
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EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un 
nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a 
l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió 
cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació 
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 
la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
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El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les 
metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 
amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 
produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl.lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 
ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera." 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril 
de 1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera." 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G228X001,G228V001,G228I010,G228I011,G228V002,G228I014. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 

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

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor ........................................................ ± 20 mm/m 
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     - Nivells ......................................................... ± 30 mm 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

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

referir totes les lectures topogràfiques. 

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

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. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 

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 secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'addient. 

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. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G32 - MURS DE CONTENCIÓ 
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G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3251PS1. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
     - Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
     - Consistència: Plàstica, tova i fluida 
     - Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonament de fonaments: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments i estructures 
- Formigonament d'estructures: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Abocada del formigó 
     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
     - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 D.T. 
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 D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest): >= 0,9x(Fck) 
- Formigó en massa: >= 0,9x20 N/mm2 
- Formigó armat o pretensat: >= 0,9x25 N/mm2 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
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Assentament en el con d'Abrams: 
+---------------------------+ 
¦Consistència ¦Assentament  ¦ 
¦             ¦  (cm)       ¦ 
¦-------------¦-------------¦ 
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦ 
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦ 
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦ 
+---------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
     - Consistència: 
          - Plàstica: ± 1 cm 
          - Tova: ± 1 cm 
          - Fluida: ± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, 
± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
     - Dimensions en planta: - 20 mm 
          - Fonaments encofrats : + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m : + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
               - D > 2,5 m : + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
     - Distància entre junts: ± 200 mm 
     - Amplària dels junts: ± 5 mm 
     - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
          - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
          - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
          - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
          - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
     - Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
     - Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
     - Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 
garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
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     - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
     - Dimensions: ± 100 mm 
     - Replanteig de les cotes: ± 50 mm 
     - Desplom de cares laterals: ± 1% 
 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
     - Dimensions en planta: - 20 mm 
          - Fonaments encofrats : + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m : + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
               - D > 2,5 m : + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
     - Nivells: ± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
     - Aplomat: ± 10 mm 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, 
± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
     - Dimensions en planta: - 20 mm 
          - Fonaments encofrats : + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m : + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
               - D > 2,5 m : + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
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          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m: ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m: ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces: ± 24 mm 
     - Junts: ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 
5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
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 formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
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 realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
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 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
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. 
 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 
separacions entre elles especificades en la D.T. 
 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 
gros parcialment vist, però no després. 
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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
 
G4 - ESTRUCTURES 
G4D - ENCOFRATS 
G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4DF2PS1. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar 

el formigó vist o per a revestir. 

S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

          - Rases i pous 

          - Murs de contenció 

          - Recalçats 

          - Traves i pilarets 

          - Enceps 

          - Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 

          - Pilars 

          - Bigues 

          - Llindes 

          - Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

          - Membranes 

          - Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la D.F. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

     - Moviments locals de l'encofrat .................................. <= 5 mm 

     - Moviments del conjunt (L=llum) ................................ <= L/1000 

- Planor: 

          - Formigó vist .............................................. ± 5 mm/m 

           ............................................... ± 0,5% de la dimensió 

          - Per a revestir ........................................... ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │           │        │                 │ 
│             │                 │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat  │ 
│             │Parcial │ Total  │           │        │                 │ 
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 20 mm │  ± 50 mm        │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -      │± 20 mm │     -           │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %   │± 2 mm  │     -           │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -      │   -    │     -           │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm   │± 2 %   │  ± 30 mm/m      │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -      │   -    │     -           │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
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El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de 

la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 

el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre 

o llosa d'acord amb els criteris següents: 

     - Forats d'1 m2 com a màxim ............................... no es dedueixen 

     - Forats de més d'1,00 m2 .............................. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 

dels forats. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 

 

SOSTRES NERVATS: 

EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 

Armado o Pretensado" 

 

ENCEPS: 

* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
G6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G6A - TANCAMENTS METAL.LICS 
G6A1 - REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G6A1N080. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb malla de torsió senzilla 

- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 

aquestes bases que no han de quedar visibles. 

Llargària de l'ancoratge dels suports: 

- Alçària 1,5 m:  >= 3 cm 

- Alçària 1,8 o 2 m:  >= 35 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports: 

     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 

Distància entre els suports:  2 m 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i 

a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7811100. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant un producte asfàltic. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja i preparació de la superfície 
     - Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
     - Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
D.F. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especifcades per la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
 
G7B - LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7B11PS1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Feltre de polipropilè 
     - Feltre de polipropilè/polietilè 
     - Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja i preparació del suport 
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     - Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9A - PAVIMENTS GRANULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9A12PS1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Addició d'aigua 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura de la mescla 
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CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
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 acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 
1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 25 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3% 
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 
- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 
- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
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. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 
donar-se gelades. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al 
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació 
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix 
material dessecat i esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 
adequada, aprovada per la DF 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest 
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 
l'equip d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 
excés d'humitat. 
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la 
absència de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 
i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 
treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació 
del ciment. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 
punt més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 
humitat de la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 
capa. 
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 
part de la capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir 
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 
d'acabat. 
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S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no 
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1X002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
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- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
 
GBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1X002. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

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

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura ................................................ 720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig ....................................................... ± 3 cm 

     - Dosificació de pintura i microesferes .............................. - 0% 

  ........................................................................ + 12% 

 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre .................................. 480 g/m2 

 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ......................... 1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) .............................. >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

          - 30 dies ........................................... >= 300 mcd/lx m2 

          - 180 dies .......................................... >= 200 mcd/lx m2 

          - 730 dies .......................................... >= 100 mcd/lx m2 

     - Color groc ............................................. >= 150 mcd/lx m2 
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Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

          - Sobre paviment bituminós ................................... >= 0,30 

          - Sobre paviment de formigó .................................. >= 0,40 

     - Color groc ...................................................... >= 0,20 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

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

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

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
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La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 

s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 

faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 

* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada." 

ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3-IC Señalización de Obras 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GBB21201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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GBB4 - RÈTOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB42110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ1120,GBBZX100. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat clavat a terra 
- Col.locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 
          - Replanteig 
          - Clavat del suport 
Col.locat formigonat: 
          - Replanteig 
          - Preparació del forat o encofrat del dau 
          - Col.locació del suport i apuntalament 
          - Formigonat del dau 
          - Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de 
replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig: ± 5 cm 
     - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
     - Verticalitat: ± 1° 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies: >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge: > 40 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

343 
  

No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD571110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar 
- Excavació de les terres 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies 
interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, 
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de 
l'encofrat i de tot el material auxiliar 
- Revestiment de la cuneta amb formigó 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les 
determinades per la DF. 
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
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Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En l'execució del formigonat 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. 
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte, 
indicades per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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 rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
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. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que 
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 
 
GD5A - DRENATGES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5AA000,GD5A5PS1. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de drenatge amb tub ranurat de PVC. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col.locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 
adequada a les característiques del terreny i del tub. 
Els tubs col.locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent 
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la D.T. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m 
Pendent: >= 0,5% 
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Pendent <= 4%: ± 0,25% 
     - Pendent > 4%: ± 0,50% 
     - Rasants: ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col.locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col.locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la D.F. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats. 
La col.locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col.locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la D.F. 
Una vegada col.locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 
moviments dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit 
de material filtrant. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
GDG - CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
GDG3 - CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDG3X003,GDG3X012. 
 
1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

DEFINICIÓN:    

Canalizaciones con tubo de hormigón de 20 cm de diámetro o de PVC de 80 cm de diámetro, o 

combinaciones de tubos de hormigón y PVC, colocados en una zanja y recubiertos. 

Se han considerado los siguientes rellenos de zanja: 

- Relleno de la zanja con tierras 

- Relleno de la zanja con hormigón 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación de los tubos 

- Unión de los tubos 

- Relleno de la zanja con tierras u hormigón 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 

Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 

No habrá contactos entre los tubos. 

 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 

La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 

Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso ...... < 25% 

Contenido en materia orgánica (UNE 103-204) ............................... Nulo 

Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152) ........................... Nulo 

 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la 

masa. 

Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo ...................... >= 5 cm 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) ............. >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión) 

 

2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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CONDICIONES GENERALES: 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas 

y relleno de zanja. 

 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 

Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de 

relleno. 

Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de 

manera que no se produzcan disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón. 

 

3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

 

4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 

 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN: 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDK2A000,GDK2X001,GDK2X004,GDK2X010,GDK2X003. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
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     - Nivell de la solera: ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets: ± 5 mm 
     - Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDKZX100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
GN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
GN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GN12X004,GN12R001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col.locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
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Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
GR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
GR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR2G8B31. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
     - Volum: ± 10% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la D.F. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu 
defecte per les que digui la D.F. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
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Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació". 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215XX01,K2157011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 
material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 
ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 
88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 
DF. 
 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
ARRENCADA DE BONERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
 
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2164771. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica  
- Envans i paredons d'obra de ceràmica  
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
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Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix. 
 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre. 
 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA7FD0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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U - URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL 
U13EB - ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE 
 
 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 
Medición y abono 
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos 
e incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la 
recepción provisional de la obra; operaciones que se prolongarán si así queda reflejado en el 
Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición en proyecto la 
colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección. 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Excavaciones 
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre 
la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será 
el que conste expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño, en caso contrario se 
aplicará la siguiente norma: 
    -Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m). 
    -Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m). 
Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se 
seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la 
vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de tierra 
de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento 
impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma 
importante, por lo que resulta imprescindible aumentar el volumen de excavación y por 
consiguiente el relleno con tierras adecuadas. 
 
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo 
vegetativo óptimo de la planta. 
 
Plantación 
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que 
el cuello del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo, en función de la 
condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el 
asentamiento de la tierra). 
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten 
especiales dificultades para su arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto 
plantar a cepellón. 
 
Época de plantación 
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a 
raíz desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno. 
 
Abonado 
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto 
directo con ellas. 
 
Orientación 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen. 
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para 
favorecer su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios 
paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen vientos dominantes importantes el 
arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su menor sección 
perpendicularmente a la dirección de éstos. 
 
Depósito 
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se 
procederá a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y 
cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma que 
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no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la acción de 
heladas. 
 
Drenaje 
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el 
fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de 
cualquier desarrollo. 
 
Poda de plantación 
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema 
radicular y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así 
favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado ya 
en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con 
cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, 
que esta poda no desvirtúe las caracterización morfológica del árbol. 
 
Sujeciones y protecciones 
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por 
el viento, así como reducir los efectos de falta de civismo de personas y la acción de 
vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la 
planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, 
y el contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las 
ligaduras puedan estrangularle o producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar 
alrededor de la ligadura una protección. 
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 
5 x 5 cm y 2.40 metros de altura. 
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas 
fuera de las aceras y en la zona de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se 
colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las maniobras de aparcamiento 
puedan colisionar con el tronco de los árboles. 
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se 
suficiente o no se puede realizar habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o 
cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del árbol (3-4 normalmente) 
con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y 
tensores deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. 
Deberán tenerse en cuenta los peligros derivados de su colocación para los transeúntes. 
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier 
agente ambiental, se trata de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se 
valorará por la Dirección de Obra. 
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda 
transmitir enfermedades al árbol, se le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, 
mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos. 
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos 
dominantes. 
NORMATIVA 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo 
principal llamado tronco. 
 
Frondosas 
-Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones: 
-Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un 
año. 
-Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
-Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
-Las de hoja caduca presentaran: 
-A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias. 
-Desprovistas de hoja. 
 
Coníferas y Resinosas 
-Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
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-Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al 
menos durante un año de forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante 
compacta  
-Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural. 
-Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la 
posean. 
-Estar provistas de abundantes acículas. 
-Las de porte bajo o rastrero cumplirán: 
-Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal. 
-En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la 
parte superior del cepellón. 
- La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor 
dimensión horizontal de la planta. 
- El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época. 
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4.1.- QUADRE DE PREUS Nº1 



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/07/15 Pàg.: 1

E2111600P-1 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E2135343P-2 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

149,09 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

E225X001P-3 u Clausura i Sellat de pou amb graves procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica; i
formigó al metre superior.

244,28 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EB12R001P-4 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns d’ancoratge mecànic de
Ø10 mm, amb volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.
- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

125,03 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

EB12R002P-5 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer
de  4mm, col·locats 0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10 mm de gruix (cada 7
barrots), amb 1 pern d’ancoratge mecànic de Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions.

151,94 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EB12R003P-6 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs d’acer
de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats
0,15 m, entre eixos. Plaques correguda inferior i superior d'unió els montants de 820x70 de
10 mm de gruix, frontises i elements de tancament. Elements de protecció per evitar
atrapaments segons normativa vigent. Unions soldades entre elements. Acabat esmaltat
metàl·lic tipus forja Oxiron gris.

131,17 €
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Segons plànols de detall i especificacions.
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EB14U020P-7 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

60,47 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EG1AI001P-8 u Subministrament i col.locació armari FO s/norma Electra 864,93 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EG1AI002P-9 u Subministrament i col.locació de CGP-12 amb cadenat connexió cable neutre i connexió del
cable BT

448,85 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EGDZI006P-10 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

1.123,57 €

(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EGDZI007P-11 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

1.470,00 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)

EGK2I008P-12 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 31,67 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EGK2I009P-13 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 18,49 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EGK2I010P-14 m Assaig tripolar cable subterrani 835,59 €

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

EGK2I011P-15 m Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra 6.924,55 €

(SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EGKWI008P-16 u Descàrrec i maniobres Xarxa MT 582,00 €

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

EGKWI009P-17 u Fer i tapar empalmes MT 727,50 €

(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EGKWI011P-18 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 623,57 €

(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EGKWI012P-19 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 513,53 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EGKWI014P-20 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 1.592,50 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EGKWI020P-21 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 2.146,50 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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EGKWI021P-22 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 3.234,25 €

(TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EGKWI030P-23 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 3.796,00 €

(TRES MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

EGKWI031P-24 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 1.736,49 €

(MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EP4AI008P-25 u Subministrament i estesa cable FO, 12 Fibres SM 2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EP4AI030P-26 u Xarxa FO Exterior :- Subministrament i estesa cable FO, 24 Fibres SM 3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EP4TI010P-27 u Fer fusions FO 863,51 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F216R243P-28 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F2191305P-29 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

F2194AL5P-30 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F2194JB1P-31 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

F2194XC5P-32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

F219I010P-33 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou
la demolició, retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i
transport a abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes,
braços a façanes, luminàries, daus de cimentació, canalització, pericons,...). Inclou també el
cànon d'abocament.

2.787,00 €

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS)
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F219I012P-34 pa Reconnexió de punts de llum, amb circuit tallat per l'execució de les obres.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum
i els circuits novament en servei.

7.920,00 €

(SET MIL NOU-CENTS VINT EUROS)

F219I013P-35 pa Operacions necessaries per adequar l'enllumenat de la vorera Oest de Av. Catalunya a la
nova xarxa.

Inclou la reconnexió de punts de llum i la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i
elèctrica, fins a deixar els punts de llum i els circuits novament en servei.

2.263,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

F219I020P-36 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou
la demolició, retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i
transport a abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes,
braços a façanes, luminàries, daus de cimentació, canalització, pericons,...). Inclou també el
cànon d'abocament.

1.115,00 €

(MIL  CENT QUINZE EUROS)

F219I023P-37 pa Connexió de punts de llum de nova execució, amb circuit existent c/Lepant.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum
i els circuits en servei.

275,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

F219X002P-38 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins
a trobar els diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre
camió (inclòs temps d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).

1.484,42 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F219X003P-39 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins
a trobar els diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre
camió (inclòs temps d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).

944,42 €

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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F219X006P-40 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del Sector. La partida
inclou l'execució de totes aquelles feines i el suministre de tot el material necessari per
assegurar el funcionament de la xarxa.

2.561,90 €

(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F21B1601P-41 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

15,89 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

F21EI011P-42 pa Arrencada de columnes i demolició de les fonamentacions o desmuntatge de braços de la
façana, inclou càrrega a camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

2.300,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

F21EI021P-43 pa Arrencada de columna i demolició de la fonamentació o desmuntatge de braç de la façana,
inclou càrrega a camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

920,00 €

(NOU-CENTS VINT EUROS)

F21QQB01P-44 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

F2211020P-45 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30
cm

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F221AA20P-46 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F221XXSSP-47 u Import corresponent a la totalitat de les despeses de Seguretat i Salut necessàries per
l'execució de l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.

56.249,69 €

(CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS)

F2225263P-48 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

12,31 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

F2226123P-49 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F226240FP-50 m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F226490FP-51 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
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F227500FP-52 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

F227F00FP-53 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

F227T00FP-54 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

F2285A0FP-55 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F2285B0FP-56 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F2285SS0P-57 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material
reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

33,14 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F228ASR0P-58 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de
material reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

35,45 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F228FS01P-59 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F2412063P-60 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F242B0A3P-61 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km 3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F2A15000P-62 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F2A16000P-63 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

F2R24200P-64 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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F2R35069P-65 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F2R64269P-66 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

F2RA73G1P-67 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,70 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F32515H1P-68 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

89,05 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

F32B300PP-69 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

F3Z112P1P-70 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,00 €

(ONZE EUROS)

F7B451B0P-71 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F921201JP-72 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F921R01JP-73 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

F931201JP-74 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F9365N11P-75 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,76 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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F961A87GP-76 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

52,00 €

(CINQUANTA-DOS EUROS)

F965A6D5P-77 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció de 20x20 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, inclosa a la partida, i
rejuntada amb morter M-5

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

F965BADDP-78 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

32,36 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

F96AR001P-79 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200
mm enterrats), inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer
galvanizat soldat a la xapa.

34,67 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F96AUA10P-80 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I,
inclosa a la partida.

23,11 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F9715L11P-81 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

75,37 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F974V010P-82 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F974X001P-83 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F981U115P-84 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 60x40x10 cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó

154,64 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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F981X116P-85 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 120x40x15 cm, inclòs part proporcional de caps de remat
conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó.
Segons plànols de despeçament.

365,46 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F981X126P-86 m Gual per a vianants de 120 cm, recte o esviaixat, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres, col.locat sobre solera de formigó. Segons plànols de despeçament.

162,94 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

F991R001P-87 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

162,00 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS)

F991UX40P-88 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i
anellat de formigó HM-20/S/20/I

195,29 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F991UX41P-89 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i
anellat de formigó HM-20/S/20/I

218,58 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F9A1X001P-90 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 27,53 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

F9E13204P-91 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F9E1S005P-92 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

30,82 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F9F1522CP-93 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de ciment de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

F9F1X001P-94 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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F9F5R001P-95 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm,
col·locat a trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la
Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines
necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb
sorra. Executat segons prescipcions tècniques del fabricant.

42,91 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F9F5R003P-96 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 120x80x12 cm,
col·locat a trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la
Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines
necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb
sorra. Executat segons prescipcions tècniques del fabricant.

49,40 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F9G8CTA0HVLIP-97 m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra
de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un
camí de sorra però sense que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada
en obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació necessària per a la
completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

F9H12114P-98 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

56,80 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F9H13214P-99 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-8 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

48,25 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F9H18114P-100 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

55,66 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

F9H1X001P-101 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum
asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

152,47 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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F9H1X002P-102 t Paviment de mescla bituminosa de color albero amb composició de microaglomerat, amb
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada.

173,61 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F9J12X50P-103 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F9J13J40P-104 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F9P0PC92P-105 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de color vermell, de 70 mm
de gruix total (per alçada de caiguda màxima de 2 m.), formada per una capa d'imprimació,
una capa de grànuls nr/sbr m-4 de cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà
monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm de gruix i una capa de grànuls
superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb acabat poròs i barrejat amb un lligam de
poliuretà amb una densitat de 1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu muntatge. Segons
UNE-EN 1177.

108,32 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F9Z1U010P-106 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FBA18110P-107 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FBA1G110P-108 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FBA1X002P-109 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FBA2X001P-110 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FBA2X012P-111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm, 0.80/0.40 amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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FBA31110P-112 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FBA3X001P-113 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual PASSOS DE VIANANTS i illetes.

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FBA3X002P-114 u Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual CEDIU EL PAS, ILLETES, BICI, LIMIT.VEL

11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FBA3X011P-115 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
de color vermell, amb màquina d'accionament manual..

17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FBAXXX01P-116 m Senyalització de la zona de contenidors formada per una ratlla de pintura groga de 15cm de
gruix, i un rectangle de pintura blanca de 15cm en la zona dels contenidors.

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FBB11111P-117 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,84 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FBB11241P-118 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,60 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FBB11251P-119 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

67,24 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FBB11351P-120 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,10 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

FBB2R001P-121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil, segons
característiques i normativa municipal.

48,50 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FBB2X001P-122 u Placa amb làmina reflectora, nivell 1 d'intensitat, rectangular de 60x95 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

156,40 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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FBB31620P-123 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al
senyal

63,15 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FBBZ1220P-124 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 30,19 €

(TRENTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FBS1X001P-125 U Subministrament i col·locació de columna de 4 polsades i 2,40 metres d'alçada de polietilè. 207,81 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FBS2X001P-126 u Subministrament i connexió de semàfor vehicles Tricolor 13/200, amb tecnologia LED, model
COMPACT-LED.

787,23 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FBS2X002P-127 u Subministrament i connexió de semàfor per a vianants 12/200 PPC, amb tecnologia LED,
model COMPACT-LED.

522,27 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FBS2X003P-128 u Subministrament i connexió de semàfor àmbar intermitent 11/200, amb tecnologia LED,
model COMPACT-LED.

332,35 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FBS2X004P-129 u Subministrament i connexió de semàfor per a invidents 11/200 SAI, model COMPACT-LED. 455,55 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FBSRX001P-130 u Subministrament i col·locació de regulador local electrònic sincronitzable de dos grups
semafòrics.

4.850,85 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FBSRX002P-131 u Mòdul d'ampliació 2 grups semafòrics 1.430,10 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

FBSRX003P-132 u Subministrament i instal·lació de punt de Mesura Intel·ligent (PMI), model homologat per l'
Ajuntament.

2.599,99 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FBSRX004P-133 u Subministrament i instal·lació de ràdio transmissió digital. 3.285,64 €

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FBSZX001P-134 u Subministrament i instal·lació de detector electromagnètic a la intersecció semafòrica (
rotonda ) . Inclou tots els elements i connexions necessàries per a la realització de la partida,
així com l'obra civil derivada.

8.450,90 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FBSZX002P-135 u Espira complerta 425,25 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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FD5JA006P-136 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de
dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub
DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

192,50 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FD5K6F0EP-137 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

52,10 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

FD5ZUK34P-138 m Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil C-250 i bastiment de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter ciment

82,66 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FD7JN146P-139 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,16 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FD7JQ146P-140 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 600 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,16 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FD7JX001P-141 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,84 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FD7JX002P-142 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FDDZ6S01P-143 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. La tapa porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

95,46 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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FDDZS005P-144 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,65 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FDG3I001P-145 m Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 4 tubulars de 200mm i 2
tubulars de 110mm

78,58 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FDG3I100P-146 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x45 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

35,27 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FDG3I101P-147 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

48,35 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FDG3I102P-148 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x56 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

42,75 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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FDG3I103P-149 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x78 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

55,83 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDG3I104P-150 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 40x52 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

22,19 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FDG3I105P-151 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x65 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

22,19 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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FDG3X001P-152 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FDG3X002P-153 m Construcció de secció formada per 6 conductes de PE de diàmetre 63 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 45x30 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

32,59 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FDG5X001P-154 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x18 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FDK2I001P-155 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions
d'electricitat, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

541,24 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FDK2I002P-156 u Obra Civil, obrir rasa existent, construcció d'arqueta 1,6 x 0,8m amb tapa. 2.281,17 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FDK2I011P-157 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a
mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil 60x60 cm de resistència D-400. Tot segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

100,45 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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FDK2U030P-158 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

541,24 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FDK2X001P-159 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de
Telecomunicacions ) per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

519,00 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS)

FDKZHLD4P-160 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

233,94 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FDKZI003P-161 u Tapa+Marco Fibre Optica Doble T-14800DFO 413,40 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FDLAX002P-162 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315 mm, de fins a 20 m de
llargada. Inclou excavació, reblert de sorra i cobriment de la rasa amb terreny natural. També
inclou senyal d'escomesa a la xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1 m de llarg
i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i formigonat a la seva base. Amb una marca de
pintura blava en la seva part superior vista.

530,89 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FDZ0018P-163 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de diàmetre nominal
150mm, i 16 bar de pressió nominal. Inclou els corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.

820,24 €

(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FDZG0002P-164 m Desmuntatge de canalització xarxa abastament i de tots els seus elements.
Incloent:
- excavació fins a trobar la canalització; carregant amb medis manuals i/o mecànics el
material excavat sobre camió i transportant-lo fins a abocador autoritzat;
- ús de la maquinària necessària;
- desconnexió dels extrems mitjançant l'ús de peces especials;
- transport, càrrega i descàrrega de material a desguàs o a abocador homologat (aportar
certificat)
- transport, càrrega i descàrrega de material reutilizable a magatzem (aportar certificat)
Es seguiran les indicacions que realitzi la companyia suministradora.

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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FFB1A012P-165 m Canalització de la xarxa alimentació reg de 40/32 mm de PEAD en rasa per a creuament de
vial, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament de 2 tuberies de PE de diàmetre 125 mm pel pas de la canonada;
- Subministrament, estesa i compactació de formigó HM-20/B/20/I de 30 cm que envolti les
canonades de PVC;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

41,00 €

(QUARANTA-UN EUROS)

FFB1F425P-166 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

36,99 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FFB1J425P-167 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FFB1X007P-168 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa,
formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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FFB1X009P-169 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada
línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FFB1X106P-170 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40 mm de PEBD en rasa,
formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FFB1X109P-171 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada
línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FFB2X101P-172 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar,
autocompensant, amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3
l/h, per al reg de superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no
inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny, consistent en peces de ferro de
diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p.
d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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FFB3C325P-173 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

42,46 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FFB3S022P-174 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de polietilè de diàmetre
150mm. Inclou excavació de rasa fins a embornal o pou de la xarxa de pluvials més proper,
càrrega i transport a abocador i canon corresponent, així com reblerts amb terres de la pròpia
excavació.

139,07 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

FFB3X001P-175 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

FFYTX915P-176 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, dues
per a arbrat d'aliniació i dues per a parterres, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
ICV- 301GB. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.860,00 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)
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FFYTX916P-177 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, totes
per a arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de quatre electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER,
model PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de l' obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.675,00 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
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FFYTX930P-178 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, una per a
arbrat d'aliniació i dues per a parterres; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER,
model ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment
connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.425,00 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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FFYTX931P-179 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, totes per a
arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de tres electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.285,00 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
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FFYTX932P-180 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb dues electrovàlvules, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment
connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.125,00 €

(MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)
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FFYYX001P-181 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre
sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit
al tub de la linía de sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament.

54,86 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FG1AI004P-182 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

1.386,19 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FG1AI005P-183 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

868,86 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FG1AI006P-184 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

348,50 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FG31A003P-185 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FG31X002P-186 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x16 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

14,65 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FG31XX03P-187 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x1,5 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FG380902P-188 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, inclòs connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FG38A000P-189 m Línia de terra enterrada formada per un conductor nu de 35 mm2 de secció nominal, de Cu;
inclòs connexions. Execució esgons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FG390010P-190 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FG3EX003P-191 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat públic, incloent
redacció, Certificat Final d'Obra, legalització, drets de visats i taxes d'organismes.

1.164,83 €

(MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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FG3EX004P-192 u Projecte legalització de la instal·lació de semaforització 3.600,65 €

(TRES MIL SIS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FGBXX01P-193 m TENDIDO SIMPLE 1C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV 16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FGBXX03P-194 m TENDIDO SIMPLE 3C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV 49,82 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FGBXX04P-195 u CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2 144,26 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FGBXX05P-196 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF 125,79 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FGBXX06P-197 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 89,22 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FGBXX07P-198 m ML ZANJA 3C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 139,29 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FGBXX08P-199 m M. L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION TIERRAS ZANJ.MT 1 Y 2C SIN
TUB.CALZADA

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FGBXX09P-200 u SUPLEM.HORMIG.LATERAL ZANJ.MT CALZ.BARNA-1 LADO 58,89 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FGBXX10P-201 u CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT 66,82 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FGBXX11P-202 u SUPLEMENTO CAMBIO SENTIDO ZANJA MT 2C 39,15 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FGBXX12P-203 u CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT MT SUP. 15 M 237,32 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FGBXX13P-204 u FINANCIACION INFRAESTRUCTURA GESTION RESIDUOS 17,21 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FGBXX14P-205 u ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 374,82 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FGBXX15P-206 u COLOCACIÓN CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO 81,39 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FGBXX16P-207 u FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 3/315 6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FGBXX17P-208 u CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K 2.794,20 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
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FGBXX18P-209 u CEL LÍN+MOT+CON INT 36 630 3.243,50 €

(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FGBXX19P-210 u CUCHILLA SECCIONADORA T-0 250 2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FGBXX20P-211 u INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO 4.747,90 €

(QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FGBXX21P-212 u LEGALIZACION (DGEM) 1.332,14 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FGBXX22P-213 u LEGALIZACION (VISADO) 2.735,29 €

(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FGBXX23P-214 u PERMISOS OFICIALES 14.584,50 €

(CATORZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FGBXX24P-215 u ELIMINACION DE RESIDUOS 2.015,59 €

(DOS MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FGBX0010P-216 m Canalització per a una línia de baixa tensió d'alimentació al quadre de comandament,
incloent els següents treballs:
- Excavació de rasa d'amplada 40 cm i de dimensions segons planols de detall, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics.
- Rebliment i piconatge de rasa d'amplària segons plànols de detall, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Capa de sorra de 30cm que envolti la línia de baixa tensió, segons plànols de detall;
- Col·locació d'una placa de protecció de polietilè;
- Col·locació d'una cinta de senyalització (segons plànols de detall).
Inclou transport de terres a l'abocador.

33,20 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

FGBXX25P-217 u TREBALLS ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DELS MATERIALS UTILITZATS
EN L'ENTRONCAMENT. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA DISTRIBUIDORA
SEGONS PROJECTE AMB Nº D'EXPEDIENT 498820

25.969,66 €

(VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FGD2344DP-218 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

49,85 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FGD2X001P-219 u Placa de connexió a terra de coure, massissa, de superfície 500 x 500 mm, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

51,12 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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FGG1I001P-220 u Trafo 630 kVA, Cotradis 25kV/430V 7.747,33 €

(SET MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FGG1I002P-221 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 1T 475,65 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FGG1I003P-222 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 2T 594,07 €

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

FGH2I004P-223 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

14.484,95 €

(CATORZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS)

FGH2I005P-224 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

17.438,60 €

(DISSET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FGH2I006P-225 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+2P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

23.345,90 €

(VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FGJ1I002P-226 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 7.799,57 €

(SET MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FGJ1I003P-227 u Estació Transformadora, PFU-5 - 2 Trafo 11.154,99 €

(ONZE MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FGJ1I004P-228 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 3.171,52 €

(TRES MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FGJ1I005P-229 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 5.682,31 €

(CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FGK2I005P-230 m Xarxa MT Exterior :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 31,67 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FGKWI006P-231 u Empalme 3M 18/30kV + Manguito 288,90 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FGKWI007P-232 u Subministrament conector T Al 240 1 circuit MT 664,25 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FHADX001P-233 u Dau de fonamentació per a columna semafòrica realitzada amb formigó tipus H-25/P/20/IIa i
de dimensions 800x800x900. Inclou excavació, col·locació d'ancoratges, tubs corrugats i
formigonat segons plànols de detalls.

70,60 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FHM11L22P-234 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó.

320,66 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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FHM1I010P-235 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb un braç de 1,5m provist de lluminaria a 7, marca
indicada o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base.
Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

1.022,01 €

(MIL VINT-I-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

FHM1I011P-236 u Columna marca Ledinbox, model Street-1 de 5m d'alçada, Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Acabat negre texturat a la base. Amb certificat de conformitat CE, segons norma
EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

824,01 €

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

FHM1I012P-237 u Columna marca Carandini, mod. Miramar amb un braç provist de lluminaria a 9m d'alçada,
marca indicada o similar. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada
sobre dau de formigó.

1.421,43 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FHM1I021P-238 u Lluminaria Urbana 1B de Ledinbox o similar, amb armadura d'injecció d'alumini Material. Acer
S-235 JR, amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35
W, de preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

797,00 €

(SET-CENTS NORANTA-SET EUROS)

FHM1R001P-239 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de projectors a dos nivells 7 i 5
m, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a
la base. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó.

1.127,68 €

(MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FHM1R002P-240 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat, difusor de metacrilat
transparent tipus SIMON KUMA ISTANIUM LED DGCLAS o similar; amb làmpada d'un
mòdul de 12 leds de 20 W, de preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Altura 4,0 m, color negre forja. Inclou equip de conttrol electrònic per mòduls led marca
Osram, model Optotronic, programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

1.495,68 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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FHM1R003P-241 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca indicada
o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons
norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

537,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS)

FHM5A103P-242 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i
formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

105,73 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FHM5I015P-243 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i
formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

105,73 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FHM5I016P-244 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i
especificacions del Plec de Condicions.

80,93 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FHM5I017P-245 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i
formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

105,73 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FHN7I001P-246 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de vidre lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus
LEDINBOX Street 210-70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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FHN7I002P-247 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de vidre lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus
LEDINBOX Street 210-35W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FHN7I003P-248 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat
asimetric frontal, difusor de vidre pla templat, tipus Carandini model PCN-250/CC-A
Vmh-150W/T E-40 o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics (
llum blanca ) de 150 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

706,52 €

(SET-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FHN7I004P-249 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tipus
LEDINBOX Project-1 70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FHTXI003P-250 u Quadre/Armari d'enllumenat públic ARELSA model MONOLIT-1 amb les següents
característiques:
- Armari d'acer inoxidable.
- Connexió de servei homologada per Companyia i contador d'energia electrònic trifàsic.
- Interruptor general automàtic (IGA).
- 4 Circuits de sortida protegits per Magnetotèrmic IV i diferencial IV instantani, cada un i 2

7.903,39 €
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circuits de reserva.
- Il·luminació interior i presa de corrent.
- Sistema d'encesa mitjançant Urbilux 3G GSM.
- Protector de sobretensions Permanents.
- Sòcol i bancada d'acer inoxidable.
Mesures exteriors: 520x1950x520 mm
Inclou adaptació al sistema de telegestió del municipi.

(SET MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FHTYX001P-251 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a l'enllumenat públic i
escomesa des de la xarxa de Baixa Tensió.

3.845,23 €

(TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FHTYX010P-252 u Tràmits de contractació d'escomesa a Companyia. 5.250,75 €

(CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FJM37BE4P-253 u Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou vàlvula de bola.

729,76 €

(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FK22X001P-254 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 90 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a
0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

1.702,35 €

(MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FK22X002P-255 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 63 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a
0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

1.105,50 €

(MIL  CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FKPMX001P-256 u Execució de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent, situada al carrer Bonaventura
Calopa. Inclou el subministrament i col·locació d'accessoris necessaris, així com també l'ús
de peces especials. Inclou tota l'obra civil associada.

3.713,78 €

(TRES MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FM213628P-257 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada
general i el colze.

441,11 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FN11X002P-258 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la Companyia subministradora
Cassa, incloent la totalitat d'obra civil i d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i
treballs per deixar la xarxa completament connectada i en funcionament.

377,83 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FN12E324P-259 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 110 mm, de 16 bar de PN, de
fosa dúctil, revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes
d'estanquitat EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec
de Condicions Tècniques de la Companyia Subministradora Cassa. Inclou obra civil,
consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ).

343,95 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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FN12F324P-260 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160 mm, de 16 bar de PN, de
fosa dúctil, revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes
d'estanquitat EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec
de Condicions Tècniques de la Companyia Subministradora Cassa. Inclou obra civil,
consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ).

473,13 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FQ11UT01P-261 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de la casa BDU (
Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.11711, o equivalent de les marques Kompan
o HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de
formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat i en
funcionament.

3.506,63 €

(TRES MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FQ11UT02P-262 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: pequeño'' de la casa BDU
( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan
i HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de
formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat i en
funcionament.

3.429,13 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FQ11UT03P-263 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: mediano'' de la casa BDU
( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.26401 o equivalent de les marques Kompan
o HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de
formigó en massa amb formigó hm-20, deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament.

3.478,64 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FQ11UT04P-264 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''Mini carrusel'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte 6.26501 o equivalent de les marques Kompan i HPC;
Robusta subestructura soldada; mecanisme lacat amb doble coixinet de boles, resistent a
l'aigua i a la sorra; carrussel d'acer inoxidable; diàmetre dels tubs per subjectar-se 34.7 mm;
plataforma composada per taulons de 40 mm, amb relleu, de alerce de muntanya no
impregnada, fustes sense nucli. Alçada equipament 0.80 m; diàmetre 1.00 m, pes 63 Kg.
Tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà
certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó armat
amb formigó HA-20, de 60x60x55 cm , amb profunditat de l'excavació de 60 cm; deixant el
joc perfectament col.locat i en funcionament.

3.211,28 €

(TRES MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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FQ11UT05P-265 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con tobogán y red'' de la
casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte S3.13192 o equivalent de les
marques Kompan o HPC, tots els elements segons especificacions de materials del
l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de
fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat
i en funcionament.

11.491,05 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

FQ116311ESHCP-266 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de
SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques

516,23 €

(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FQ213112P-267 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

169,42 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FQ22A001P-268 u Subministrament i col·locació de pilona, de fundició de ferro gris, amb segellat per imprimació
de fosfat de zinc i acabat anticorrosió efecte forja, de 100mm de diàmetre i 1020mm d'alçada.
Segons plànols de detall.

104,19 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FQ311422ESKAP-269 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE, i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part
proporcional de colector de connexionat a la xarxa de sanejament.

1.488,52 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FQ42R001P-270 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING ABATIBLE P-A de
FABREGAS o equivalent, de secció rectangular, de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària.
Colocada sobre base de formigó en masa HM-20.

158,42 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FQZ5R001P-271 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer
de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant
cargols amb tacs. Estructura formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2
mm col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles de tubs corbats
d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats laterals mitjançant reblons
d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides
per galvanització i successivament vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és
d'acer inoxidable.

335,55 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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FQZ5R002P-272 u Aparcament de bicicletes doble, de deu places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa
d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl
mitjançant cargols amb tacs. Estructura formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer
de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles de tubs
corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats laterals mitjançant
reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura
de l'aparcabicicletes és d'acer vernissat. Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques,
menys les d'acer inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament
vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols d'acer inoxidable.

590,68 €

(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FQZZX001P-273 u Marquesina de parada de bus, d 'estructura de pilars de tub d'acer inoxidable polit, suports,
fonamentació HNE-20, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, panell de fixació de
cartells d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit;
perfileria d'alumini, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de
cant en metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares. Inclou equip
electrònic normalitzat amb quatre tubs fluorescents de 58W; banc de polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525mmx1742mm amb perfils d'alumini i protecció amb
metacrilat.
Dimensions: longitudinal 4200mm, amplada 1630mm, altura lliure 2320mm i alçada total
2400mm. Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de
diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i assecat; placa
d'identificació del servei de 600x400mm. Tot inclòs i completament acabat.
Inclou la realització de rasa d'enllumenat fins a punt de llum més proper, connexió a xarxa
elèctrica d'enllumenat, extensió de cablejat fins marquesina i connexió amb els seus punts
llum

6.303,95 €

(SIS MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FR11R001P-274 m2 Acondicionament, neteja i manteniment parc. Comprenent neteja sotabosc, retirada arbres
malats i eliminació d'espècies invasores. Conservació de la massa vegetal autòctona.
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor y transport a
abocador.Trituració de la massa vegetla retirada. Gestió de residus inclosa.
Inclou maquinària i materials i elements necessàris per a la realització de la unitat.

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
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FR11R002P-275 u Acondicionament i neteja d'arbre exsitent (figueres i altres). Inclou maquinària i materials i
elements necessàris per a la realització de la unitat.

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FR3P1211P-276 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

80,42 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FR3P2154P-277 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

116,04 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FR3SR001P-278 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FR3SR002P-279 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FR3SR003P-280 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FR42X002P-281 u Partida alçada corresponent a les tasques de manteniment de la jardineria (inclòs reg),
durant un any. La jardineria inclosa en aquesta partida és la de tot el projecte: la de la vialitat
i la de tots els Espais Lliures del projecte.

7.961,35 €

(SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FR43H429P-282 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

192,00 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS)

FR43R001P-283 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

161,34 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FR43R002P-284 u Subministrament de Albizia Julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,48 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FR43R005P-285 u Subministrament de Malus Everest de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

161,34 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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FR43R0X1P-286 u Subministrament de Sophora Japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

231,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS)

FR43R0X2P-287 u Subministrament de Quercus Rubra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

FR45162CP-288 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

280,00 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

FR4544X1P-289 u Subministrament de Robinia Cascarouge de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 86,46 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FR4C3635P-290 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

FR4CR001P-291 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 10,08 €

(DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FR4CR002P-292 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FR4CR003P-293 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FR4CR004P-294 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FR4CR005P-295 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3
l

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FR4CR006P-296 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FR632Q31P-297 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

25,09 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/07/15 Pàg.: 39

FR662331P-298 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FR6PR001P-299 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 3 a 6 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de de dimensiones adequades cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

364,53 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FR71151LP-300 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior

1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FR7212K0P-301 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FRZ23A23P-302 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

32,23 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G219Q200P-303 m2 Fressat per cm d' espessor de paviment de mescles bituminoses, inclòss càrrega mecànica o
manual, transport a abocador dels materiales resultants, canon de vertut i mantenimento de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície.

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G219X001P-304 m Regata d'espira formada mitjançant tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm. Inclou la retirada del material i la seva
càrrega i transport a abocador, incloent el cannon d'abocament.

49,53 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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G2221P21P-305 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G222I001P-306 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G228I010P-307 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb dos tubs de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

G228I011P-308 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb tres tubs de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

26,29 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/07/15 Pàg.: 41

G228I014P-309 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant 3 tubs (2 línies+reserva)
de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus
HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

27,66 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G228V001P-310 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G228V002P-311 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant dos tubs (línia+reserva)
de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus
HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.

19,66 €
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Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G228X001P-312 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de
pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm
de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G3251PS1P-313 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

75,34 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G4DF2PS1P-314 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares
Inclou l'entibació, sistemes de fixació i capa antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així
com la neteja i raspallat dels paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització de la partida.

21,95 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G6A1N080P-315 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 10
cm. de diàmetre cada metre i dos pals travessers (superior i intermig) d´unió entre ells.
S´inclouen les unions metàl.liques. (XTN080)

26,68 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

G7811100P-316 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

G7B11PS1P-317 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida 1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G9A12PS1P-318 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material 9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GBA1X002P-319 u Pintat sobre paviment de fletxes direccionals de 2.50m, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual.

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GBB21201P-320 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

82,97 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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GBB42110P-321 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 374,18 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GBBZ1120P-322 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

GBBZX100P-323 m Suport cartell senyalització rotonda, mitjançant perfil metàl·lic IP, incloent formigonat i totes
les operacions i materials per a la col·locació del cartell.

90,00 €

(NORANTA EUROS)

GD571110P-324 m Cuneta triangular d'e 0,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,75 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

GD5A5PS1P-325 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

13,13 €

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GD5AA000P-326 u Instalació de piezòmetre per control del nivell freàtic. 1.132,95 €

(MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GDD1SM01P-327 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors
de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans
mecànics, fins a 3m de profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al
95% PM. Incloent entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de
detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir
la estanqueitat, resistencia i durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la
aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior,
formada per peces circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

520,32 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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GDD1X004P-328 u Subministrament i colocació de pou de resalt de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors
de DN fins a 800 mm, de 3 a 6 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans
mecànics, fins a 6m de profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al
95% PM. Incluint entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=10 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de
detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir
la estanqueitat, resistencia i durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la
aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior,
formada per peces circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol de detall.

Tot segons especificacions i segons planols.

1.175,32 €

(MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

GDD2AB28P-329 m Execució de pou-cuneta quadrat, de dimensions exteriors 1.40x1.40 m, amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20, segons plànols de detall. Inclou reixa formada per barres d' acer
corrugato AE-37, soldades a perfil laminar.

485,12 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GDG3X003P-330 m Canalització xarxa semafòrica per vial 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a
90 cm sota cota paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i
compactació de sòl de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de formigó HM-20/P/20/I abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, de 10 cm de
gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert del mateix formigó anterior fins 10 cm per sobre la generatriu del tub ja

12,83 €
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col·locat, amb acabat reglejat.
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM..
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GDG3X012P-331 m Canalització xarxa semafòrica per vorera 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a
80 cm sota cota paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i
compactació de sòl de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de sorra fina de pedra granítica de 0-3,5 mm ben anivellada i compactada, de 10 cm de
gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert de la mateixa sorra 0-3,5 mm anterior fins 10 cm sobre el fons de
l'excavació, ben anivellada i compactada amb el tub ja col·locat..
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM.

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GDK2A000P-332 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 37x37 cm, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a
mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil 40x40 cm de resistència D-400. Tot segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

90,02 €

(NORANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

GDK2X001P-333 u Pericó de registre de dimensions 40x40x48 cm, amb pica de presa de terra, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a filtració d'aigua.
Inclou marc i tapa de fundició dúctil de resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició
i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

100,75 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

GDK2X003P-334 u Pericó de registre de dimensions 60x60x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició
dúctil de resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.
Mesura de la unitat acabada.

184,84 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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GDK2X004P-335 u Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i comandament de la semaforització.
Serà metàl·lic del tipus AR-150, AR151 o AR003, segons el tipus de regulador a instal·lar. El
quadre estarà tractat per protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de
pintura esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou a més. els següents elements:
- Subministrament, col·locació i connexió del regulador de trànsit que indiqui l'Ajuntament de
Parets, així com totes les connexions de cablejat i elements auxiliars necessaris per a
completar la partida;
- Subministrament, col·locació i connexió de l'aparell emissor-receptor connectat per
radio-freqüència al centre de control de Trànsit de l'Ajuntament;
- Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica, formada per un
magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA; i
- Obra civil associada per la col·locació de l'armari.

2.660,65 €

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GDK2X010P-336 u Subministrament i instal·lació d'armari d'escomesa de la semaforització. Serà metàl·lic i
estarà tractat per protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de pintura
esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou el Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica,
formada per un magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA;
així com tota l'obra civil associada per la col·locació de l'armari.

2.582,04 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

GDKZX100P-337 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 600x600 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

113,75 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

GN12R001P-338 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font  formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a
l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves
especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de
l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

42,68 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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GN12X004P-339 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a
l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de
l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

455,60 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GR2G8B31P-340 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

JFFFZ001P-341 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de tots els col·lectors,
tant en vialitat com en espais lliures

5.684,75 €

(CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

K2157011P-342 m2 Arrencada de plaques conformades de tancaments amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

K215XX01P-343 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació,
subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'alçada, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà de el 30%; amb mitjans i equips adequats.
Fins i tot p / p de desmuntatge de rematades, canalons i baixants, mesuraments d'amiant
(ambientals i personals), neteja, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona
delimitada i protegida, retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre cami

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

K2164771P-344 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

K2RA7FD0P-345 kg Transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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P-1 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

5,61 €

Altres conceptes 5,61000 €

P-2 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

149,09 €

Altres conceptes 149,09000 €

P-3 E225X001 u Clausura i Sellat de pou amb graves procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica; i
formigó al metre superior.

244,28 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 20 a 40 mm 17,57700 €

Altres conceptes 226,70300 €

P-4 EB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns d’ancoratge mecànic de
Ø10 mm, amb volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.
- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

125,03 €

BB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents. Montant platina de 50x10 mm, col·loc 107,71000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,52000 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-5 EB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer
de  4mm, col·locats 0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10 mm de gruix (cada 7
barrots), amb 1 pern d’ancoratge mecànic de Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions.

151,94 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,93040 €

BB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs d’acer de 135,21000 €
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Altres conceptes 13,79960 €

P-6 EB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs d’acer
de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats
0,15 m, entre eixos. Plaques correguda inferior i superior d'unió els montants de 820x70 de
10 mm de gruix, frontises i elements de tancament. Elements de protecció per evitar
atrapaments segons normativa vigent. Unions soldades entre elements. Acabat esmaltat
metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

131,17 €

BB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs 107,71000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,93040 €

Altres conceptes 20,52960 €

P-7 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

60,47 €

BB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de conne 38,36000 €

Altres conceptes 22,11000 €

P-8 EG1AI001 u Subministrament i col.locació armari FO s/norma Electra 864,93 €

BG1AI0010 u Armari FO s/norma Electra 500,00000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics 4,19000 €

Altres conceptes 360,74000 €

P-9 EG1AI002 u Subministrament i col.locació de CGP-12 amb cadenat connexió cable neutre i connexió del
cable BT

448,85 €

BG1AI0011 u CGP-12 amb cadenat connexió cable neutre i connexió del cable BT 300,00000 €

Altres conceptes 148,85000 €

P-10 EGDZI006 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

1.123,57 €

BGDZI001 u Terres del trafo (masas i neutro) - 1T 500,00000 €

Altres conceptes 623,57000 €

P-11 EGDZI007 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

1.470,00 €

BGDZI002 u Terres del trafo (masas i neutro) - 2T 500,00000 €

Altres conceptes 970,00000 €

P-12 EGK2I008 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 31,67 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 26,80560 €

Altres conceptes 4,86440 €

P-13 EGK2I009 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 18,49 €

BGK2I005 m 3x240/150 Al 1kV 9,00000 €

Altres conceptes 9,49000 €
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P-14 EGK2I010 m Assaig tripolar cable subterrani 835,59 €

Altres conceptes 835,59000 €

P-15 EGK2I011 m Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra 6.924,55 €

BG1AI008 U Armari telecontrol s/norma Electra 4.000,00000 €

Altres conceptes 2.924,55000 €

P-16 EGKWI008 u Descàrrec i maniobres Xarxa MT 582,00 €

Altres conceptes 582,00000 €

P-17 EGKWI009 u Fer i tapar empalmes MT 727,50 €

Altres conceptes 727,50000 €

P-18 EGKWI011 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 623,57 €

Altres conceptes 623,57000 €

P-19 EGKWI012 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 513,53 €

Altres conceptes 513,53000 €

P-20 EGKWI014 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 1.592,50 €

Sense descomposició 1.592,50000 €

P-21 EGKWI020 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 2.146,50 €

Sense descomposició 2.146,50000 €

P-22 EGKWI021 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 3.234,25 €

Sense descomposició 3.234,25000 €

P-23 EGKWI030 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 3.796,00 €

Sense descomposició 3.796,00000 €

P-24 EGKWI031 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT 1.736,49 €

Sense descomposició 1.736,49000 €

P-25 EP4AI008 u Subministrament i estesa cable FO, 12 Fibres SM 2,94 €

BP4AX002 u Cable FO, 12 Fibres SM 2,00000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-26 EP4AI030 u Xarxa FO Exterior :- Subministrament i estesa cable FO, 24 Fibres SM 3,65 €

BP4AX005 u Cable FO, 24 Fibres SM 2,00000 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-27 EP4TI010 u Fer fusions FO 863,51 €

BP4T1000 u Kit d'unió de fusió per a fibra òptica 14,22000 €

Altres conceptes 849,29000 €

P-28 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

3,46 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-29 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,64 €

Altres conceptes 3,64000 €
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P-30 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-31 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

8,54 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-32 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,07 €

Altres conceptes 3,07000 €

P-33 F219I010 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou
la demolició, retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i
transport a abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes,
braços a façanes, luminàries, daus de cimentació, canalització, pericons,...). Inclou també el
cànon d'abocament.

2.787,00 €

Sense descomposició 2.787,00000 €

P-34 F219I012 pa Reconnexió de punts de llum, amb circuit tallat per l'execució de les obres.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum
i els circuits novament en servei.

7.920,00 €

Sense descomposició 7.920,00000 €

P-35 F219I013 pa Operacions necessaries per adequar l'enllumenat de la vorera Oest de Av. Catalunya a la
nova xarxa.

Inclou la reconnexió de punts de llum i la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i
elèctrica, fins a deixar els punts de llum i els circuits novament en servei.

2.263,00 €

Sense descomposició 2.263,00000 €

P-36 F219I020 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou
la demolició, retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i
transport a abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes,
braços a façanes, luminàries, daus de cimentació, canalització, pericons,...). Inclou també el
cànon d'abocament.

1.115,00 €

Sense descomposició 1.115,00000 €

P-37 F219I023 pa Connexió de punts de llum de nova execució, amb circuit existent c/Lepant.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum
i els circuits en servei.

275,00 €
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Sense descomposició 275,00000 €

P-38 F219X002 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins
a trobar els diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre
camió (inclòs temps d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).

1.484,42 €

Sense descomposició 1.484,42000 €

P-39 F219X003 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins
a trobar els diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre
camió (inclòs temps d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).

944,42 €

Sense descomposició 944,42000 €

P-40 F219X006 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del Sector. La partida
inclou l'execució de totes aquelles feines i el suministre de tot el material necessari per
assegurar el funcionament de la xarxa.

2.561,90 €

Sense descomposició 2.561,90000 €

P-41 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

15,89 €

Altres conceptes 15,89000 €

P-42 F21EI011 pa Arrencada de columnes i demolició de les fonamentacions o desmuntatge de braços de la
façana, inclou càrrega a camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

2.300,00 €

Sense descomposició 2.300,00000 €

P-43 F21EI021 pa Arrencada de columna i demolició de la fonamentació o desmuntatge de braç de la façana,
inclou càrrega a camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

920,00 €

Sense descomposició 920,00000 €

P-44 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

11,53 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-45 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30
cm

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-46 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-47 F221XXSS u Import corresponent a la totalitat de les despeses de Seguretat i Salut necessàries per
l'execució de l'obra, segons Estudi de Seguretat i Salut.

56.249,69 €

Sense descomposició 56.249,69000 €
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P-48 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

12,31 €

Altres conceptes 12,31000 €

P-49 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

9,59 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-50 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,75 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-51 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-52 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 6,10 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-53 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-54 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-55 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

25,75 €

Altres conceptes 25,75000 €

P-56 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

16,61 €

Altres conceptes 16,61000 €

P-57 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material
reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

33,14 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 20,05400 €

Altres conceptes 13,08600 €

P-58 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de
material reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

35,45 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 25,74500 €

Altres conceptes 9,70500 €

P-59 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

4,78 €
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Altres conceptes 4,78000 €

P-60 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-61 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km 3,15 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-62 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,87 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 4,02 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,54 €

Altres conceptes 19,54000 €

P-65 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

P-66 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

7,22 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-67 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,70 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 25,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

89,05 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 74,69700 €

Altres conceptes 14,35300 €

P-69 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,97 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00464 €

Altres conceptes 0,96536 €
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P-70 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,00 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,56250 €

Altres conceptes 4,43750 €

P-71 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

1,75 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,57200 €

Altres conceptes 1,17800 €

P-72 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 30,28 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,55200 €

B0111000 m3 Aigua 0,04250 €

Altres conceptes 6,68550 €

P-73 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

23,06 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 18,72200 €

B0111000 m3 Aigua 0,04250 €

Altres conceptes 4,29550 €

P-74 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 30,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,04250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,55200 €

Altres conceptes 6,68550 €

P-75 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,76 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 57,38250 €

Altres conceptes 8,37750 €

P-76 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

52,00 €

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 26,26050 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 9,82810 €

Altres conceptes 15,91140 €

P-77 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció de 20x20 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, inclosa a la partida, i
rejuntada amb morter M-5

23,54 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 5,29200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07172 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,73745 €

Altres conceptes 14,43883 €
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P-78 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

32,36 €

B965BAD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de 9,66000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,14343 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,68253 €

Altres conceptes 14,87404 €

P-79 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200
mm enterrats), inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer
galvanizat soldat a la xapa.

34,67 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,83140 €

B96AR001 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements m 21,50000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 4,38948 €

Altres conceptes 5,94912 €

P-80 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I,
inclosa a la partida.

23,11 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m 14,33000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,83140 €

Altres conceptes 5,94860 €

P-81 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

75,37 €

B064500D m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, a 59,66400 €

Altres conceptes 15,70600 €

P-82 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10,11 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,13911 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 4,56621 €

Altres conceptes 5,40468 €

P-83 F974X001 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8,59 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 4,56621 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,13911 €

Altres conceptes 3,88468 €

P-84 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 60x40x10 cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó

154,64 €
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B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,91300 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,  amb les cares vistes flamejad 113,10000 €

Altres conceptes 34,62700 €

P-85 F981X116 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 120x40x15 cm, inclòs part proporcional de caps de remat
conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó.
Segons plànols de despeçament.

365,46 €

Sense descomposició 365,46000 €

P-86 F981X126 m Gual per a vianants de 120 cm, recte o esviaixat, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres, col.locat sobre solera de formigó. Segons plànols de despeçament.

162,94 €

Sense descomposició 162,94000 €

P-87 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

162,00 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 11,32560 €

B99ZR001 u 120,92000 €

Altres conceptes 29,75440 €

P-88 F991UX40 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i
anellat de formigó HM-20/S/20/I

195,29 €

Sense descomposició 195,29000 €

P-89 F991UX41 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i
anellat de formigó HM-20/S/20/I

218,58 €

Sense descomposició 218,58000 €

P-90 F9A1X001 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 27,53 €

B0111000 m3 Aigua 0,04250 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 8,67350 €

P-91 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,82 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,37540 €

B0111000 m3 Aigua 0,00850 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

Altres conceptes 15,10827 €

P-92 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

30,82 €

B0111000 m3 Aigua 0,00850 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,43124 €
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B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,68085 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 9,57780 €

Altres conceptes 20,12161 €

P-93 F9F1522C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de ciment de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,17 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,44400 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,53538 €

Altres conceptes 16,19062 €

P-94 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,17 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,44400 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,53538 €

Altres conceptes 16,19062 €

P-95 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm,
col·locat a trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la
Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines
necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb
sorra. Executat segons prescipcions tècniques del fabricant.

42,91 €

B9F1R001 m2 Pav.Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm/gris 23,81700 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,85742 €

Altres conceptes 18,23558 €

P-96 F9F5R003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 120x80x12 cm,
col·locat a trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la
Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines
necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb
sorra. Executat segons prescipcions tècniques del fabricant.

49,40 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,85742 €

B9F1R003 m2 Pav.Breinco, mod. Vulcano 120x80x12 cm/gris 33,50700 €

Altres conceptes 15,03558 €

P-97 F9G8CTA0H m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra
de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un
camí de sorra però sense que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada
en obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació necessària per a la
completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

16,72 €
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B9G8C0A0HV m3 Morter de ciment fabricat en central Artevia Sorra 10,54800 €

Altres conceptes 6,17200 €

P-98 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

56,80 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 52,81000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-99 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-8 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

48,25 €

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari 44,26000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-100 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

55,66 €

B9H18110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat gr 51,67000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-101 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum
asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

152,47 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 52,81000 €

Altres conceptes 99,66000 €

P-102 F9H1X002 t Paviment de mescla bituminosa de color albero amb composició de microaglomerat, amb
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada.

173,61 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 52,81000 €

Altres conceptes 120,80000 €

P-103 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,85 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,67500 €

Altres conceptes 0,17500 €

P-104 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

B0551110 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-0 0,22000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-105 F9P0PC92 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de color vermell, de 70 mm
de gruix total (per alçada de caiguda màxima de 2 m.), formada per una capa d'imprimació,
una capa de grànuls nr/sbr m-4 de cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà
monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm de gruix i una capa de grànuls
superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb acabat poròs i barrejat amb un lligam de
poliuretà amb una densitat de 1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu muntatge. Segons
UNE-EN 1177.

108,32 €
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B9P0U021 M2 Paviment drenant de cautxú de 70 mm de gruix total, formada per una capa d'imprima 78,00000 €

Altres conceptes 30,32000 €

P-106 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,54 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-107 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,50 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,11695 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02681 €

Altres conceptes 0,35624 €

P-108 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,34000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,09542 €

Altres conceptes 0,32458 €

P-109 FBA1X002 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,54 €

Sense descomposició 0,54000 €

P-110 FBA2X001 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,45 €

Sense descomposició 2,45000 €

P-111 FBA2X012 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm, 0.80/0.40 amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,95 €

Sense descomposició 1,95000 €

P-112 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,78 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,81717 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,37865 €

Altres conceptes 3,58418 €

P-113 FBA3X001 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual PASSOS DE VIANANTS i illetes.

7,47 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,91750 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,40000 €

Altres conceptes 3,15250 €

P-114 FBA3X002 u Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual CEDIU EL PAS, ILLETES, BICI, LIMIT.VEL

11,63 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,91750 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,40000 €

Altres conceptes 7,31250 €
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P-115 FBA3X011 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
de color vermell, amb màquina d'accionament manual..

17,94 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,91750 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,40000 €

Altres conceptes 13,62250 €

P-116 FBAXXX01 m Senyalització de la zona de contenidors formada per una ratlla de pintura groga de 15cm de
gruix, i un rectangle de pintura blanca de 15cm en la zona dels contenidors.

3,82 €

Sense descomposició 3,82000 €

P-117 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,84 €

Sense descomposició 65,84000 €

P-118 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,60 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 22,97000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-119 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

67,24 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,72000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-120 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,10 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,47000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-121 FBB2R001 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil, segons
característiques i normativa municipal.

48,50 €

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 32,87000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-122 FBB2X001 u Placa amb làmina reflectora, nivell 1 d'intensitat, rectangular de 60x95 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

156,40 €

Sense descomposició 156,40000 €

P-123 FBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al
senyal

63,15 €

BBM1EH52 u Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 51,13000 €

Altres conceptes 12,02000 €
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P-124 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 30,19 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 25,46000 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-125 FBS1X001 U Subministrament i col·locació de columna de 4 polsades i 2,40 metres d'alçada de polietilè. 207,81 €

Sense descomposició 207,81000 €

P-126 FBS2X001 u Subministrament i connexió de semàfor vehicles Tricolor 13/200, amb tecnologia LED, model
COMPACT-LED.

787,23 €

Sense descomposició 787,23000 €

P-127 FBS2X002 u Subministrament i connexió de semàfor per a vianants 12/200 PPC, amb tecnologia LED,
model COMPACT-LED.

522,27 €

Sense descomposició 522,27000 €

P-128 FBS2X003 u Subministrament i connexió de semàfor àmbar intermitent 11/200, amb tecnologia LED,
model COMPACT-LED.

332,35 €

Sense descomposició 332,35000 €

P-129 FBS2X004 u Subministrament i connexió de semàfor per a invidents 11/200 SAI, model COMPACT-LED. 455,55 €

Sense descomposició 455,55000 €

P-130 FBSRX001 u Subministrament i col·locació de regulador local electrònic sincronitzable de dos grups
semafòrics.

4.850,85 €

Sense descomposició 4.850,85000 €

P-131 FBSRX002 u Mòdul d'ampliació 2 grups semafòrics 1.430,10 €

Sense descomposició 1.430,10000 €

P-132 FBSRX003 u Subministrament i instal·lació de punt de Mesura Intel·ligent (PMI), model homologat per l'
Ajuntament.

2.599,99 €

Sense descomposició 2.599,99000 €

P-133 FBSRX004 u Subministrament i instal·lació de ràdio transmissió digital. 3.285,64 €

Sense descomposició 3.285,64000 €

P-134 FBSZX001 u Subministrament i instal·lació de detector electromagnètic a la intersecció semafòrica (
rotonda ) . Inclou tots els elements i connexions necessàries per a la realització de la partida,
així com l'obra civil derivada.

8.450,90 €

Sense descomposició 8.450,90000 €

P-135 FBSZX002 u Espira complerta 425,25 €

Sense descomposició 425,25000 €

P-136 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de
dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub
DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

192,50 €
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Sense descomposició 192,50000 €

P-137 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

52,10 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,32868 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,25664 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,31635 €

Altres conceptes 31,19833 €

P-138 FD5ZUK34 m Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil C-250 i bastiment de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter ciment

82,66 €

BD5ZAU1U u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil C-250, de 750x300 mm 47,11440 €

BD5ZU01U m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 23,04000 €

Altres conceptes 12,50560 €

P-139 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,16 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 25,33680 €

Altres conceptes 19,82320 €

P-140 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 600 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,16 €

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 39,16800 €

Altres conceptes 21,99200 €

P-141 FD7JX001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,84 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 25,33680 €

Altres conceptes 7,50320 €

P-142 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

27,85 €

BD7JR001 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 20,34900 €
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Altres conceptes 7,50100 €

P-143 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. La tapa porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

95,46 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 88,09000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,75786 €

Altres conceptes 6,61214 €

P-144 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,65 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

Altres conceptes 11,94000 €

P-145 FDG3I001 m Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 4 tubulars de 200mm i 2
tubulars de 110mm

78,58 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 3,74000 €

BG22X001 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 26,16000 €

Altres conceptes 48,68000 €

P-146 FDG3I100 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x45 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

35,27 €

BG22X001 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 13,08000 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 7,48000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-147 FDG3I101 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

48,35 €
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BG22X001 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 26,16000 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 7,48000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-148 FDG3I102 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x56 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

42,75 €

BG22X001 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 13,08000 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 14,96000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-149 FDG3I103 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes
de PVC de diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de
formigó 60x78 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets
d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil
guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

55,83 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 14,96000 €

BG22X001 m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 26,16000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-150 FDG3I104 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 40x52 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

22,19 €
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BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 7,48000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-151 FDG3I105 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x65 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

22,19 €

BG22X002 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 7,48000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-152 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

21,62 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,26096 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 2,64600 €

Altres conceptes 14,71304 €

P-153 FDG3X002 m Construcció de secció formada per 6 conductes de PE de diàmetre 63 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 45x30 cm, inclòs
col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres d'urbanització;
inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs,
totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

32,59 €
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BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 8,82000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,91200 €

Altres conceptes 10,85800 €

P-154 FDG5X001 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x18 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,72 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 6,72000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,52192 €

Altres conceptes 0,47808 €

P-155 FDK2I001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions
d'electricitat, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

541,24 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,57056 €

BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per a instal·la 502,85000 €

Altres conceptes 27,81944 €

P-156 FDK2I002 u Obra Civil, obrir rasa existent, construcció d'arqueta 1,6 x 0,8m amb tapa. 2.281,17 €

B0111000 m3 Aigua 0,00170 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 16,67615 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44415 €

Altres conceptes 2.264,04800 €

P-157 FDK2I011 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a
mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil 60x60 cm de resistència D-400. Tot segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

100,45 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 4,13931 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,89944 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,54835 €

Altres conceptes 52,41282 €

P-158 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

541,24 €

BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per a instal·la 502,85000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,57056 €

Altres conceptes 27,81944 €

P-159 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de
Telecomunicacions ) per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

519,00 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 10,57056 €

BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per a instal·la 502,85000 €

Altres conceptes 5,57944 €
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P-160 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

233,94 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27065 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 216,57000 €

Altres conceptes 17,09935 €

P-161 FDKZI003 u Tapa+Marco Fibre Optica Doble T-14800DFO 413,40 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 216,57000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27065 €

Altres conceptes 196,55935 €

P-162 FDLAX002 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315 mm, de fins a 20 m de
llargada. Inclou excavació, reblert de sorra i cobriment de la rasa amb terreny natural. També
inclou senyal d'escomesa a la xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1 m de llarg
i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i formigonat a la seva base. Amb una marca de
pintura blava en la seva part superior vista.

530,89 €

Sense descomposició 530,89000 €

P-163 FDZ0018 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de diàmetre nominal
150mm, i 16 bar de pressió nominal. Inclou els corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.

820,24 €

Sense descomposició 820,24000 €

P-164 FDZG0002 m Desmuntatge de canalització xarxa abastament i de tots els seus elements.
Incloent:
- excavació fins a trobar la canalització; carregant amb medis manuals i/o mecànics el
material excavat sobre camió i transportant-lo fins a abocador autoritzat;
- ús de la maquinària necessària;
- desconnexió dels extrems mitjançant l'ús de peces especials;
- transport, càrrega i descàrrega de material a desguàs o a abocador homologat (aportar
certificat)
- transport, càrrega i descàrrega de material reutilizable a magatzem (aportar certificat)
Es seguiran les indicacions que realitzi la companyia suministradora.

14,38 €

Sense descomposició 14,38000 €

P-165 FFB1A012 m Canalització de la xarxa alimentació reg de 40/32 mm de PEAD en rasa per a creuament de
vial, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament de 2 tuberies de PE de diàmetre 125 mm pel pas de la canonada;
- Subministrament, estesa i compactació de formigó HM-20/B/20/I de 30 cm que envolti les
canonades de PVC;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.

41,00 €
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- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Sense descomposició 41,00000 €

P-166 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

36,99 €

BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 12 0,73000 €

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exte 13,58000 €

BFB1F400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 6,51780 €

Altres conceptes 16,16220 €

P-167 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

47,88 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exte 17,37600 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 9,27180 €

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 16 1,03000 €

Altres conceptes 20,20220 €

P-168 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa,
formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

3,95 €

Sense descomposició 3,95000 €

P-169 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada
línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

4,70 €
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Sense descomposició 4,70000 €

P-170 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40 mm de PEBD en rasa,
formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de
materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

4,50 €

Sense descomposició 4,50000 €

P-171 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada
línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

6,58 €

Sense descomposició 6,58000 €

P-172 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar,
autocompensant, amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3
l/h, per al reg de superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no
inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny, consistent en peces de ferro de
diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p.
d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

5,80 €

Sense descomposició 5,80000 €

P-173 FFB3C325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

42,46 €
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BFB3C300 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 90 mm de diàmetre nominal exterio 4,55940 €

BFWB3C32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de diàmetre nominal ex 14,38800 €

BFYB3C32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,46000 €

Altres conceptes 23,05260 €

P-174 FFB3S022 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de polietilè de diàmetre
150mm. Inclou excavació de rasa fins a embornal o pou de la xarxa de pluvials més proper,
càrrega i transport a abocador i canon corresponent, així com reblerts amb terres de la pròpia
excavació.

139,07 €

Sense descomposició 139,07000 €

P-175 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

26,00 €

BFYB3C32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,46000 €

BFWB3C32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 90 mm de diàmetre nominal ex 4,79600 €

BFB3C300 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 90 mm de diàmetre nominal exterio 4,55940 €

Altres conceptes 16,18460 €

P-176 FFYTX915 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, dues
per a arbrat d'aliniació i dues per a parterres, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
ICV- 301GB. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,

1.860,00 €
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sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.
Sense descomposició 1.860,00000 €

P-177 FFYTX916 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, totes
per a arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de quatre electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER,
model PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de l' obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.675,00 €
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Sense descomposició 1.675,00000 €

P-178 FFYTX930 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, una per a
arbrat d'aliniació i dues per a parterres; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER,
model ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment
connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.425,00 €
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Sense descomposició 1.425,00000 €

P-179 FFYTX931 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, totes per a
arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de tres electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.285,00 €
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Sense descomposició 1.285,00000 €

P-180 FFYTX932 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb dues electrovàlvules, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides
interiorment amb morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25
cm que asseguri el drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de passatubs, moviment de
terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment
connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model
ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment
connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10.
Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment
connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta
d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa
de l'arqueta a la xarxa de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou
tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots
els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el
conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb
bateries tipus T-Boss o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància ,
sistema UNIK, completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions
elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

1.125,00 €
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Sense descomposició 1.125,00000 €

P-181 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre
sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit
al tub de la linía de sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament.

54,86 €

Sense descomposició 54,86000 €

P-182 FG1AI004 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

1.386,19 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics 4,19000 €

BG1AI001 u Quadre BT amb banqueta 800,00000 €

Altres conceptes 582,00000 €

P-183 FG1AI005 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

868,86 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics 4,19000 €

BG1AI002 u Quadre ampliació BT amb banqueta 800,00000 €

Altres conceptes 64,67000 €

P-184 FG1AI006 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

348,50 €

BG1AI003 u Banqueta 45kv st-45 amb material de seguretat 300,00000 €

Altres conceptes 48,50000 €

P-185 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

3,85 €

BG31X002 m Conductor de cobre de designación UNE RV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2. 1,54350 €

Altres conceptes 2,30650 €

P-186 FG31X002 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x16 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

14,65 €

BG31X002 m Conductor de cobre de designación UNE RV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2. 1,54350 €

Altres conceptes 13,10650 €

P-187 FG31XX03 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x1,5 mm2 'entubat' i
col·locat en rasa.

2,06 €

Sense descomposició 2,06000 €

P-188 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, inclòs connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

5,72 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,08120 €

Altres conceptes 4,35880 €

P-189 FG38A000 m Línia de terra enterrada formada per un conductor nu de 35 mm2 de secció nominal, de Cu;
inclòs connexions. Execució esgons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

23,52 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,08120 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €

Altres conceptes 22,15880 €

P-190 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

18,39 €

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,64000 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-191 FG3EX003 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat públic, incloent
redacció, Certificat Final d'Obra, legalització, drets de visats i taxes d'organismes.

1.164,83 €

Sense descomposició 1.164,83000 €

P-192 FG3EX004 u Projecte legalització de la instal·lació de semaforització 3.600,65 €

Sense descomposició 3.600,65000 €

P-193 FGBXX01 m TENDIDO SIMPLE 1C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV 16,61 €

Sense descomposició 16,61000 €

P-194 FGBXX03 m TENDIDO SIMPLE 3C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV 49,82 €

Sense descomposició 49,82000 €

P-195 FGBXX04 u CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2 144,26 €

Sense descomposició 144,26000 €

P-196 FGBXX05 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF 125,79 €

Sense descomposició 125,79000 €

P-197 FGBXX06 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 89,22 €

Sense descomposició 89,22000 €

P-198 FGBXX07 m ML ZANJA 3C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. 139,29 €

Sense descomposició 139,29000 €

P-199 FGBXX08 m M. L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION TIERRAS ZANJ.MT 1 Y 2C SIN
TUB.CALZADA

12,59 €

Sense descomposició 12,59000 €

P-200 FGBXX09 u SUPLEM.HORMIG.LATERAL ZANJ.MT CALZ.BARNA-1 LADO 58,89 €

Sense descomposició 58,89000 €

P-201 FGBXX10 u CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT 66,82 €

Sense descomposició 66,82000 €

P-202 FGBXX11 u SUPLEMENTO CAMBIO SENTIDO ZANJA MT 2C 39,15 €

Sense descomposició 39,15000 €

P-203 FGBXX12 u CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT MT SUP. 15 M 237,32 €

Sense descomposició 237,32000 €

P-204 FGBXX13 u FINANCIACION INFRAESTRUCTURA GESTION RESIDUOS 17,21 €

Sense descomposició 17,21000 €

P-205 FGBXX14 u ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 374,82 €
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Sense descomposició 374,82000 €

P-206 FGBXX15 u COLOCACIÓN CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO 81,39 €

Sense descomposició 81,39000 €

P-207 FGBXX16 u FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 3/315 6,56 €

Sense descomposició 6,56000 €

P-208 FGBXX17 u CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K 2.794,20 €

Sense descomposició 2.794,20000 €

P-209 FGBXX18 u CEL LÍN+MOT+CON INT 36 630 3.243,50 €

Sense descomposició 3.243,50000 €

P-210 FGBXX19 u CUCHILLA SECCIONADORA T-0 250 2,99 €

Sense descomposició 2,99000 €

P-211 FGBXX20 u INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO 4.747,90 €

Sense descomposició 4.747,90000 €

P-212 FGBXX21 u LEGALIZACION (DGEM) 1.332,14 €

Sense descomposició 1.332,14000 €

P-213 FGBXX22 u LEGALIZACION (VISADO) 2.735,29 €

Sense descomposició 2.735,29000 €

P-214 FGBXX23 u PERMISOS OFICIALES 14.584,50 €

Sense descomposició 14.584,50000 €

P-215 FGBXX24 u ELIMINACION DE RESIDUOS 2.015,59 €

Sense descomposició 2.015,59000 €

P-216 FGBX0010 m Canalització per a una línia de baixa tensió d'alimentació al quadre de comandament,
incloent els següents treballs:
- Excavació de rasa d'amplada 40 cm i de dimensions segons planols de detall, en terreny
no classificat, amb mitjans mecànics.
- Rebliment i piconatge de rasa d'amplària segons plànols de detall, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
- Capa de sorra de 30cm que envolti la línia de baixa tensió, segons plànols de detall;
- Col·locació d'una placa de protecció de polietilè;
- Col·locació d'una cinta de senyalització (segons plànols de detall).
Inclou transport de terres a l'abocador.

33,20 €

Sense descomposició 33,20000 €

P-217 FGBXX25 u TREBALLS ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DELS MATERIALS UTILITZATS
EN L'ENTRONCAMENT. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA DISTRIBUIDORA
SEGONS PROJECTE AMB Nº D'EXPEDIENT 498820

25.969,66 €

Sense descomposició 25.969,66000 €
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P-218 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

49,85 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,41000 €

BGD23440 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,55 m2 de superfície i de 2 40,56000 €

Altres conceptes 5,88000 €

P-219 FGD2X001 u Placa de connexió a terra de coure, massissa, de superfície 500 x 500 mm, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

51,12 €

Sense descomposició 51,12000 €

P-220 FGG1I001 u Trafo 630 kVA, Cotradis 25kV/430V 7.747,33 €

BGG1I001 u Trafo 630kVA, Cotradis 25kV/430V 6.000,00000 €

Altres conceptes 1.747,33000 €

P-221 FGG1I002 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 1T 475,65 €

Altres conceptes 475,65000 €

P-222 FGG1I003 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 2T 594,07 €

Altres conceptes 594,07000 €

P-223 FGH2I004 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

14.484,95 €

BGH2I001 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI 5.624,00000 €

Altres conceptes 8.860,95000 €

P-224 FGH2I005 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

17.438,60 €

BGH2I002 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI 5.624,00000 €

Altres conceptes 11.814,60000 €

P-225 FGH2I006 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+2P Ormazabal, relé EKOR RCI
2002B+, mando motor

23.345,90 €

BGH2I003 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+2P Ormazabal, relé EKOR RCI 5.624,00000 €

Altres conceptes 17.721,90000 €

P-226 FGJ1I002 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 7.799,57 €

BGJ1I001 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 6.000,00000 €

Altres conceptes 1.799,57000 €

P-227 FGJ1I003 u Estació Transformadora, PFU-5 - 2 Trafo 11.154,99 €

BGJ1I002 u Estació Transformadora, PFU-5 - 2 Trafo 8.000,00000 €

Altres conceptes 3.154,99000 €

P-228 FGJ1I004 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 3.171,52 €

Altres conceptes 3.171,52000 €

P-229 FGJ1I005 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo 5.682,31 €

Altres conceptes 5.682,31000 €

P-230 FGK2I005 m Xarxa MT Exterior :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV 31,67 €
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BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 26,80560 €

Altres conceptes 4,86440 €

P-231 FGKWI006 u Empalme 3M 18/30kV + Manguito 288,90 €

BGKWI001 u Empalme 3M 18/30kV + Manguito 135,00000 €

Altres conceptes 153,90000 €

P-232 FGKWI007 u Subministrament conector T Al 240 1 circuit MT 664,25 €

BGKWU516 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·llic 132,59000 €

Altres conceptes 531,66000 €

P-233 FHADX001 u Dau de fonamentació per a columna semafòrica realitzada amb formigó tipus H-25/P/20/IIa i
de dimensions 800x800x900. Inclou excavació, col·locació d'ancoratges, tubs corrugats i
formigonat segons plànols de detalls.

70,60 €

Sense descomposició 70,60000 €

P-234 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó.

320,66 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, corona 253,52000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 21,45572 €

Altres conceptes 11,86428 €

P-235 FHM1I010 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb un braç de 1,5m provist de lluminaria a 7, marca
indicada o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base.
Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

1.022,01 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

BHM1I010 u Columna Ledinbox, mod.Street 1 braç 7m 948,00000 €

Altres conceptes 40,19000 €

P-236 FHM1I011 u Columna marca Ledinbox, model Street-1 de 5m d'alçada, Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Acabat negre texturat a la base. Amb certificat de conformitat CE, segons norma
EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

824,01 €

BHM1IXX1 u Co·lumna Street-1 de Ledinbox de 5 m d'alçada 750,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

Altres conceptes 40,19000 €

P-237 FHM1I012 u Columna marca Carandini, mod. Miramar amb un braç provist de lluminaria a 9m d'alçada,
marca indicada o similar. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada
sobre dau de formigó.

1.421,43 €

BHM1I020 u Columna marca Carandini, mod. Miramar amb un braç provist de lluminaria a 9m d'alç 1.021,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €
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Altres conceptes 366,61000 €

P-238 FHM1I021 u Lluminaria Urbana 1B de Ledinbox o similar, amb armadura d'injecció d'alumini Material. Acer
S-235 JR, amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35
W, de preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

797,00 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

BHM1I0XX u Columna Ledinbox, mod.Street-1 a 5m 750,00000 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-239 FHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de projectors a dos nivells 7 i 5
m, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a
la base. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó.

1.127,68 €

BHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de projectors a dos nivell 1.082,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-240 FHM1R002 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat, difusor de metacrilat
transparent tipus SIMON KUMA ISTANIUM LED DGCLAS o similar; amb làmpada d'un
mòdul de 12 leds de 20 W, de preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Altura 4,0 m, color negre forja. Inclou equip de conttrol electrònic per mòduls led marca
Osram, model Optotronic, programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

1.495,68 €

BHM1X001 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat reflector d'alumini anoditzat, difusor de metac 1.450,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-241 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca indicada
o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons
norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

537,00 €

BHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca in 491,32000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,82000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-242 FHM5A103 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i

105,73 €
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formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 49,73291 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,64500 €

BG2TX001 m Tub flexible de PVC, de doble capa , corrugat per fora i llis per dintre, de 80 mm de dià 13,28000 €

Altres conceptes 39,07209 €

P-243 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i
formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

105,73 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,64500 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 49,73291 €

BG2TX001 m Tub flexible de PVC, de doble capa , corrugat per fora i llis per dintre, de 80 mm de dià 13,28000 €

Altres conceptes 39,07209 €

P-244 FHM5I016 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i
especificacions del Plec de Condicions.

80,93 €

BG2TX001 m Tub flexible de PVC, de doble capa , corrugat per fora i llis per dintre, de 80 mm de dià 13,28000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,64500 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,93952 €

Altres conceptes 39,06548 €

P-245 FHM5I017 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9 metres d'alçada, de
dimensions 800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i
formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

105,73 €

BG2TX001 m Tub flexible de PVC, de doble capa , corrugat per fora i llis per dintre, de 80 mm de dià 13,28000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 49,73291 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,64500 €

Altres conceptes 39,07209 €

P-246 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de vidre lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus
LEDINBOX Street 210-70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €
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BHN75780 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de me 115,79000 €

Altres conceptes 310,13000 €

P-247 FHN7I002 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de vidre lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus
LEDINBOX Street 210-35W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €

BHN75780 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de me 115,79000 €

Altres conceptes 310,13000 €

P-248 FHN7I003 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat
asimetric frontal, difusor de vidre pla templat, tipus Carandini model PCN-250/CC-A
Vmh-150W/T E-40 o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics (
llum blanca ) de 150 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

706,52 €

BHN75780 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de me 115,79000 €

Altres conceptes 590,73000 €

P-249 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tipus
LEDINBOX Project-1 70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs
ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

425,92 €



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/07/15 Pàg.: 37

BHN75780 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de me 115,79000 €

Altres conceptes 310,13000 €

P-250 FHTXI003 u Quadre/Armari d'enllumenat públic ARELSA model MONOLIT-1 amb les següents
característiques:
- Armari d'acer inoxidable.
- Connexió de servei homologada per Companyia i contador d'energia electrònic trifàsic.
- Interruptor general automàtic (IGA).
- 4 Circuits de sortida protegits per Magnetotèrmic IV i diferencial IV instantani, cada un i 2
circuits de reserva.
- Il·luminació interior i presa de corrent.
- Sistema d'encesa mitjançant Urbilux 3G GSM.
- Protector de sobretensions Permanents.
- Sòcol i bancada d'acer inoxidable.
Mesures exteriors: 520x1950x520 mm
Inclou adaptació al sistema de telegestió del municipi.

7.903,39 €

Sense descomposició 7.903,39000 €

P-251 FHTYX001 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a l'enllumenat públic i
escomesa des de la xarxa de Baixa Tensió.

3.845,23 €

Sense descomposició 3.845,23000 €

P-252 FHTYX010 u Tràmits de contractació d'escomesa a Companyia. 5.250,75 €

Sense descomposició 5.250,75000 €

P-253 FJM37BE4 u Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou vàlvula de bola.

729,76 €

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió d 665,58000 €

Altres conceptes 64,18000 €

P-254 FK22X001 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 90 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a
0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

1.702,35 €

Sense descomposició 1.702,35000 €

P-255 FK22X002 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 63 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a
0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

1.105,50 €

Sense descomposició 1.105,50000 €

P-256 FKPMX001 u Execució de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent, situada al carrer Bonaventura
Calopa. Inclou el subministrament i col·locació d'accessoris necessaris, així com també l'ús
de peces especials. Inclou tota l'obra civil associada.

3.713,78 €



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/07/15 Pàg.: 38

Sense descomposició 3.713,78000 €

P-257 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada
general i el colze.

441,11 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,53000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4 304,93000 €

Altres conceptes 134,65000 €

P-258 FN11X002 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la Companyia subministradora
Cassa, incloent la totalitat d'obra civil i d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i
treballs per deixar la xarxa completament connectada i en funcionament.

377,83 €

Sense descomposició 377,83000 €

P-259 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 110 mm, de 16 bar de PN, de
fosa dúctil, revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes
d'estanquitat EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec
de Condicions Tècniques de la Companyia Subministradora Cassa. Inclou obra civil,
consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ).

343,95 €

BN12E320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar d 236,97000 €

Altres conceptes 106,98000 €

P-260 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160 mm, de 16 bar de PN, de
fosa dúctil, revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes
d'estanquitat EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec
de Condicions Tècniques de la Companyia Subministradora Cassa. Inclou obra civil,
consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ).

473,13 €

BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar d 250,39000 €

Altres conceptes 222,74000 €

P-261 FQ11UT01 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de la casa BDU (
Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.11711, o equivalent de les marques Kompan
o HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de
formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat i en
funcionament.

3.506,63 €

Altres conceptes 3.506,63000 €

P-262 FQ11UT02 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: pequeño'' de la casa BDU
( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan
i HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de

3.429,13 €
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formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat i en
funcionament.

Altres conceptes 3.429,13000 €

P-263 FQ11UT03 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: mediano'' de la casa BDU
( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.26401 o equivalent de les marques Kompan
o HPC; tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es
solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de
formigó en massa amb formigó hm-20, deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament.

3.478,64 €

Altres conceptes 3.478,64000 €

P-264 FQ11UT04 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''Mini carrusel'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte 6.26501 o equivalent de les marques Kompan i HPC;
Robusta subestructura soldada; mecanisme lacat amb doble coixinet de boles, resistent a
l'aigua i a la sorra; carrussel d'acer inoxidable; diàmetre dels tubs per subjectar-se 34.7 mm;
plataforma composada per taulons de 40 mm, amb relleu, de alerce de muntanya no
impregnada, fustes sense nucli. Alçada equipament 0.80 m; diàmetre 1.00 m, pes 63 Kg.
Tots els elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà
certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó armat
amb formigó HA-20, de 60x60x55 cm , amb profunditat de l'excavació de 60 cm; deixant el
joc perfectament col.locat i en funcionament.

3.211,28 €

Altres conceptes 3.211,28000 €

P-265 FQ11UT05 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con tobogán y red'' de la
casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte S3.13192 o equivalent de les
marques Kompan o HPC, tots els elements segons especificacions de materials del
l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de
fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat
i en funcionament.

11.491,05 €

BQ11U210 U Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11 de la casa BDU ( Bar 8.000,00000 €

Altres conceptes 3.491,05000 €

P-266 FQ116311E u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i
amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de
SANTA&COLE, col·locat amb fixacions mecàniques

516,23 €

BQ116311ES u Banc NEOROMANTICO CLASICO de SANTA & COLE de 0,60m de llargària. Seient i 495,00000 €

Altres conceptes 21,23000 €

P-267 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

169,42 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 100,09000 €
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Altres conceptes 69,33000 €

P-268 FQ22A001 u Subministrament i col·locació de pilona, de fundició de ferro gris, amb segellat per imprimació
de fosfat de zinc i acabat anticorrosió efecte forja, de 100mm de diàmetre i 1020mm d'alçada.
Segons plànols de detall.

104,19 €

Sense descomposició 104,19000 €

P-269 FQ311422E u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE, i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part
proporcional de colector de connexionat a la xarxa de sanejament.

1.488,52 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 25,80000 €

BQ311421ES u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa. Monòlit de fosa de ferro amb protecci 1.295,00000 €

Altres conceptes 167,72000 €

P-270 FQ42R001 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING ABATIBLE P-A de
FABREGAS o equivalent, de secció rectangular, de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària.
Colocada sobre base de formigó en masa HM-20.

158,42 €

BQ42R001 u Pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING ABATIBLE P-A de FABREGAS o equivalent 146,19000 €

Altres conceptes 12,23000 €

P-271 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer
de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant
cargols amb tacs. Estructura formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2
mm col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles de tubs corbats
d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats laterals mitjançant reblons
d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides
per galvanització i successivament vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és
d'acer inoxidable.

335,55 €

BQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places longitut 2,00 m. 312,89000 €

Altres conceptes 22,66000 €

P-272 FQZ5R002 u Aparcament de bicicletes doble, de deu places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa
d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl
mitjançant cargols amb tacs. Estructura formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer
de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles de tubs
corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats laterals mitjançant
reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura
de l'aparcabicicletes és d'acer vernissat. Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques,
menys les d'acer inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament
vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols d'acer inoxidable.

590,68 €
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BQZ5R002 u Aparcament de bicicletes doble de deu places longitut 2,00 m. 563,48000 €

Altres conceptes 27,20000 €

P-273 FQZZX001 u Marquesina de parada de bus, d 'estructura de pilars de tub d'acer inoxidable polit, suports,
fonamentació HNE-20, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, panell de fixació de
cartells d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit;
perfileria d'alumini, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de
cant en metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares. Inclou equip
electrònic normalitzat amb quatre tubs fluorescents de 58W; banc de polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525mmx1742mm amb perfils d'alumini i protecció amb
metacrilat.
Dimensions: longitudinal 4200mm, amplada 1630mm, altura lliure 2320mm i alçada total
2400mm. Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de
diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i assecat; placa
d'identificació del servei de 600x400mm. Tot inclòs i completament acabat.
Inclou la realització de rasa d'enllumenat fins a punt de llum més proper, connexió a xarxa
elèctrica d'enllumenat, extensió de cablejat fins marquesina i connexió amb els seus punts
llum

6.303,95 €

Sense descomposició 6.303,95000 €

P-274 FR11R001 m2 Acondicionament, neteja i manteniment parc. Comprenent neteja sotabosc, retirada arbres
malats i eliminació d'espècies invasores. Conservació de la massa vegetal autòctona.
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor y transport a
abocador.Trituració de la massa vegetla retirada. Gestió de residus inclosa.
Inclou maquinària i materials i elements necessàris per a la realització de la unitat.

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-275 FR11R002 u Acondicionament i neteja d'arbre exsitent (figueres i altres). Inclou maquinària i materials i
elements necessàris per a la realització de la unitat.

9,55 €

Altres conceptes 9,55000 €

P-276 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

80,42 €

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 31,44900 €

Altres conceptes 48,97100 €

P-277 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

116,04 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 78,65880 €
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Altres conceptes 37,38120 €

P-278 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,47 €

BR3PR001 m3 Escorça de 1ª de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 4,46000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-279 FR3SR002 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

3,65 €

BR3PR002 m3 Escorça de 2ª de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 2,64000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-280 FR3SR003 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

1,84 €

BR3PR003 m3 Triturat de d'esporga 0,82500 €

Altres conceptes 1,01500 €

P-281 FR42X002 u Partida alçada corresponent a les tasques de manteniment de la jardineria (inclòs reg),
durant un any. La jardineria inclosa en aquesta partida és la de tot el projecte: la de la vialitat
i la de tots els Espais Lliures del projecte.

7.961,35 €

Sense descomposició 7.961,35000 €

P-282 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

192,00 €

BR43H429 u Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre míni 192,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-283 FR43R001 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

161,34 €

BR43R001 u Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetr 161,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-284 FR43R002 u Subministrament de Albizia Julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

118,48 €

BR43R002 u Albizia Julibrissin groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre míni 118,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-285 FR43R005 u Subministrament de Malus Everest de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

161,34 €

BR43R001 u Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetr 161,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-286 FR43R0X1 u Subministrament de Sophora Japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

231,00 €

BR43R0X1 u Sophora Japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 231,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-287 FR43R0X2 u Subministrament de Quercus Rubra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

165,00 €

BR43R0X2 u Quercus Rubra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 c 165,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-288 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

280,00 €

BR45162C u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm 280,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-289 FR4544X1 u Subministrament de Robinia Cascarouge de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 86,46 €

BR45441C u Robinia Cascarouge de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 86,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-290 FR4C3635 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,71 €

BR4C3635 u Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-291 FR4CR001 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 10,08 €

BR4CR001 u Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3l 10,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-292 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 5,04 €

BR4CR002 u Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3l 5,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-293 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 14,28 €

BR4CR003 u Photinia Fraseri Red Robin horizontalis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3l 14,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-294 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 12,60 €

BR4CR004 u Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3l 12,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-295 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3
l

10,92 €

BR4CR005 u Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3l 10,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-296 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 15,96 €
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BR4CR006 u Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor 15,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-297 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

25,09 €

Altres conceptes 25,09000 €

P-298 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,35 €

B0111000 m3 Aigua 0,00850 €

Altres conceptes 5,34150 €

P-299 FR6PR001 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 3 a 6 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de de dimensiones adequades cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

364,53 €

B0111000 m3 Aigua 0,13600 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 120,36000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 2,76500 €

Altres conceptes 241,26900 €

P-300 FR71151L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat
(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior

1,46 €

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondri 0,25250 €

Altres conceptes 1,20750 €

P-301 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,14 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,14100 €

B0111000 m3 Aigua 0,00170 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36225 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,18000 €

Altres conceptes 0,18575 €
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P-302 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

32,23 €

BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 14,98000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,68000 €

Altres conceptes 16,57000 €

P-303 G219Q200 m2 Fressat per cm d' espessor de paviment de mescles bituminoses, inclòss càrrega mecànica o
manual, transport a abocador dels materiales resultants, canon de vertut i mantenimento de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície.

0,57 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-304 G219X001 m Regata d'espira formada mitjançant tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm. Inclou la retirada del material i la seva
càrrega i transport a abocador, incloent el cannon d'abocament.

49,53 €

Sense descomposició 49,53000 €

P-305 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

4,18 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-306 G222I001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

4,18 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-307 G228I010 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb dos tubs de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

19,29 €

Sense descomposició 19,29000 €
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P-308 G228I011 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb tres tubs de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

26,29 €

Sense descomposició 26,29000 €

P-309 G228I014 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant 3 tubs (2 línies+reserva)
de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus
HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

27,66 €

Sense descomposició 27,66000 €

P-310 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble
capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia
en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.

12,79 €
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Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
Sense descomposició 12,79000 €

P-311 G228V002 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant dos tubs (línia+reserva)
de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus
HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació,
del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins,
envoltat de dau de formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

19,66 €

Sense descomposició 19,66000 €

P-312 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de
pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm
de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

30,50 €

Sense descomposició 30,50000 €

P-313 G3251PS1 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

75,34 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 55,40355 €

Altres conceptes 19,93645 €

P-314 G4DF2PS1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares
Inclou l'entibació, sistemes de fixació i capa antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així
com la neteja i raspallat dels paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització de la partida.

21,95 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42350 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,03252 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38692 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,04606 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,19800 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,01753 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,36000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,02708 €

Altres conceptes 19,45839 €

P-315 G6A1N080 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 10
cm. de diàmetre cada metre i dos pals travessers (superior i intermig) d´unió entre ells.
S´inclouen les unions metàl.liques. (XTN080)

26,68 €

G222E180 m3 Excavació manual en rasa,  picat i paleig fins a 2 m. de profunditat en terreny compact 1,26855 €

B0HZF180 u Placa d'unió de RTI amb cargoleria (MCF180) 6,96000 €

B0H0F120 u RTI de 10 cm de diàmetre i 100 cm de llargada (MCF120) 9,10800 €

Altres conceptes 9,34345 €

P-316 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

5,67 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,62000 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-317 G7B11PS1 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida 1,74 €

B7B11700 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a 90 g/m2 0,67100 €

Altres conceptes 1,06900 €

P-318 G9A12PS1 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material 9,65 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 6,64373 €

Altres conceptes 3,00627 €

P-319 GBA1X002 u Pintat sobre paviment de fletxes direccionals de 2.50m, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual.

8,37 €

Sense descomposició 8,37000 €

P-320 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

82,97 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 47,04000 €

Altres conceptes 35,93000 €

P-321 GBB42110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 374,18 €

BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 305,34000 €

Altres conceptes 68,84000 €

P-322 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 17,17 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 9,14000 €

Altres conceptes 8,03000 €

P-323 GBBZX100 m Suport cartell senyalització rotonda, mitjançant perfil metàl·lic IP, incloent formigonat i totes
les operacions i materials per a la col·locació del cartell.

90,00 €
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Sense descomposició 90,00000 €

P-324 GD571110 m Cuneta triangular d'e 0,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,75 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,39280 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03960 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01672 €

B0A31000 kg Clau acer 0,04700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,23345 €

Altres conceptes 5,02043 €

P-325 GD5A5PS1 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

13,13 €

BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 3,41250 €

Altres conceptes 9,71750 €

P-326 GD5AA000 u Instalació de piezòmetre per control del nivell freàtic. 1.132,95 €

Sense descomposició 1.132,95000 €

P-327 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors
de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans
mecànics, fins a 3m de profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al
95% PM. Incloent entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de
detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir
la estanqueitat, resistencia i durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la
aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior,
formada per peces circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

520,32 €
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Sense descomposició 520,32000 €

P-328 GDD1X004 u Subministrament i colocació de pou de resalt de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors
de DN fins a 800 mm, de 3 a 6 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans
mecànics, fins a 6m de profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al
95% PM. Incluint entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=10 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de
detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir
la estanqueitat, resistencia i durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la
aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior,
formada per peces circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol de detall.

Tot segons especificacions i segons planols.

1.175,32 €

Sense descomposició 1.175,32000 €

P-329 GDD2AB28 m Execució de pou-cuneta quadrat, de dimensions exteriors 1.40x1.40 m, amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20, segons plànols de detall. Inclou reixa formada per barres d' acer
corrugato AE-37, soldades a perfil laminar.

485,12 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,11500 €

B0111000 m3 Aigua 0,00680 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 77,74000 €

Altres conceptes 405,25820 €

P-330 GDG3X003 m Canalització xarxa semafòrica per vial 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a
90 cm sota cota paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i
compactació de sòl de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

12,83 €
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2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de formigó HM-20/P/20/I abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, de 10 cm de
gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert del mateix formigó anterior fins 10 cm per sobre la generatriu del tub ja
col·locat, amb acabat reglejat.
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM..

Sense descomposició 12,83000 €

P-331 GDG3X012 m Canalització xarxa semafòrica per vorera 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a
80 cm sota cota paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i
compactació de sòl de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de sorra fina de pedra granítica de 0-3,5 mm ben anivellada i compactada, de 10 cm de
gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert de la mateixa sorra 0-3,5 mm anterior fins 10 cm sobre el fons de
l'excavació, ben anivellada i compactada amb el tub ja col·locat..
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM.

9,65 €

Sense descomposició 9,65000 €

P-332 GDK2A000 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 37x37 cm, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a
mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil 40x40 cm de resistència D-400. Tot segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

90,02 €

Sense descomposició 90,02000 €

P-333 GDK2X001 u Pericó de registre de dimensions 40x40x48 cm, amb pica de presa de terra, amb parets de
10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a filtració d'aigua.
Inclou marc i tapa de fundició dúctil de resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició
i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

100,75 €

Sense descomposició 100,75000 €

P-334 GDK2X003 u Pericó de registre de dimensions 60x60x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició

184,84 €
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dúctil de resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.
Mesura de la unitat acabada.

Sense descomposició 184,84000 €

P-335 GDK2X004 u Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i comandament de la semaforització.
Serà metàl·lic del tipus AR-150, AR151 o AR003, segons el tipus de regulador a instal·lar. El
quadre estarà tractat per protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de
pintura esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou a més. els següents elements:
- Subministrament, col·locació i connexió del regulador de trànsit que indiqui l'Ajuntament de
Parets, així com totes les connexions de cablejat i elements auxiliars necessaris per a
completar la partida;
- Subministrament, col·locació i connexió de l'aparell emissor-receptor connectat per
radio-freqüència al centre de control de Trànsit de l'Ajuntament;
- Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica, formada per un
magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA; i
- Obra civil associada per la col·locació de l'armari.

2.660,65 €

Sense descomposició 2.660,65000 €

P-336 GDK2X010 u Subministrament i instal·lació d'armari d'escomesa de la semaforització. Serà metàl·lic i
estarà tractat per protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de pintura
esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou el Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica,
formada per un magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA;
així com tota l'obra civil associada per la col·locació de l'armari.

2.582,04 €

Sense descomposició 2.582,04000 €

P-337 GDKZX100 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 600x600 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

113,75 €

Sense descomposició 113,75000 €

P-338 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font  formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a
l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves
especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de
l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

42,68 €
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Sense descomposició 42,68000 €

P-339 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a
l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de
l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

455,60 €

Sense descomposició 455,60000 €

P-340 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de
les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

8,38 €

Altres conceptes 8,38000 €

P-341 JFFFZ001 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de tots els col·lectors,
tant en vialitat com en espais lliures

5.684,75 €

Sense descomposició 5.684,75000 €

P-342 K2157011 m2 Arrencada de plaques conformades de tancaments amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

2,93 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-343 K215XX01 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació,
subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'alçada, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà de el 30%; amb mitjans i equips adequats.
Fins i tot p / p de desmuntatge de rematades, canalons i baixants, mesuraments d'amiant
(ambientals i personals), neteja, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona
delimitada i protegida, retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre cami

25,71 €

Altres conceptes 25,71000 €

P-344 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,60 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-345 K2RA7FD0 kg Transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €
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B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus  de fibrociment especials amb una 0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €



 
 
 
 
 
 

4.3.- AMIDAMENTS 
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 01  ENDERROCS

1 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,440 40,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,440

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,350 54,350 C#*D#*E#*F#
2 62,460 62,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,810

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,440 0,170 6,875 C#*D#*E#*F#
2 54,350 0,200 0,500 5,435 C#*D#*E#*F#
3 62,460 0,200 0,500 6,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,556

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,440 0,170 6,875 C#*D#*E#*F#
2 54,350 0,200 0,500 5,435 C#*D#*E#*F#
3 62,460 0,200 0,500 6,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,556

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,440 0,170 6,875 C#*D#*E#*F#
2 54,350 0,200 0,500 5,435 C#*D#*E#*F#
3 62,460 0,200 0,500 6,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,556

Euro
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6 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,440 0,170 6,875 C#*D#*E#*F#
2 54,350 0,200 0,500 5,435 C#*D#*E#*F#
3 62,460 0,200 0,500 6,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,556

7 F219X003 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins a trobar els
diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre camió (inclòs temps d'espera per a
la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon d'abocament).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ( volum terra vegetal  considerada /
0.30 )

197,690 3,333 658,901 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,901

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Lepant 621,500 621,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621,500

3 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total vialitat 522,640 0,600 313,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,584

6 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total vialitat 522,640 0,600 313,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,584

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Lepant 621,500 621,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621,500

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 03  XARXA DE SANEJAMENT

1 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text

Euro
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''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-21 2.30m x 3.33 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDLAX002 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315 mm, de fins a 20 m de llargada. Inclou
excavació, reblert de sorra i cobriment de la rasa amb terreny natural. També inclou senyal d'escomesa a la
xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1 m de llarg i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i
formigonat a la seva base. Amb una marca de pintura blava en la seva part superior vista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 JFFFZ001 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de tots els col·lectors, tant en vialitat com
en espais lliures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 04  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 61,000 0,400 1,000 24,400 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,400

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 61,000 0,400 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 61,000 0,400 0,700 17,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,080

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 61,000 0,400 0,400 9,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,760

6 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de Telecomunicacions )
per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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8 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant
2 H 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ICT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 05  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 C/ Lepant 70,100 0,600 0,800 33,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,648

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 C/ Lepant 70,100 0,600 42,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,060

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 C/Lepant 70,100 0,600 0,600 25,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,236

4 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 70,100 70,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,100

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 C/Lepant 70,100 0,600 0,200 8,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,412

6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 C/Lepant 70,100 0,600 0,600 25,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,236

7 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160 mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil,
revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat EPDM; preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de
trampilló de vorera ( subministre de trampilló per part de Companyia ).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vàlvula per tancar a extrem Est
3 mentre no s'executi la resta del sector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDZ0018 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de diàmetre nominal 150mm, i 16 bar de
pressió nominal. Inclou els corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada general i el colze.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FN11X002 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la Companyia subministradora Cassa, incloent la
totalitat d'obra civil i d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i treballs per deixar la xarxa completament
connectada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 06  XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.63 mm
2 C/ Lepant 46,990 0,300 0,850 11,982 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,982

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.63 mm
2 C/ Lepant 46,990 0,300 14,097 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,097

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra
granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.63 mm
2 C/ Lepant 46,990 0,300 0,250 3,524 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,524

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.63 mm
2 C/ Lepant 46,990 0,300 0,600 8,458 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,458

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.63 mm
2 C/ Lepant 46,990 0,300 0,250 3,524 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,524
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6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 46,990 46,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,990

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 08  XARXA D'ENLLUMENAT VIARI

1 F219I020 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou la demolició,
retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i transport a abocador autoritzat
de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes, braços a façanes, luminàries, daus de cimentació,
canalització, pericons,...). Inclou també el cànon d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F21EI021 pa Arrencada de columna i demolició de la fonamentació o desmuntatge de braç de la façana, inclou càrrega a
camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F219I023 pa Connexió de punts de llum de nova execució, amb circuit existent c/Lepant.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum i els circuits en
servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

5 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Lepant 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

7 FHM5A103 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street 210-70W-HM o
similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus
Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 F219X006 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del Sector. La partida inclou l'execució de
totes aquelles feines i el suministre de tot el material necessari per assegurar el funcionament de la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

12 FG3EX003 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat públic, incloent redacció, Certificat Final
d'Obra, legalització, drets de visats i taxes d'organismes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHTYX001 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a l'enllumenat públic i escomesa des de la
xarxa de Baixa Tensió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 1F  FASE 1 -CARRER LEPANT
Titol 3 11  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/ Lepant 65,330 8,000 522,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,640

2 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, inclosa a la partida, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat nord 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#
2 costat sud 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#
3 contacte calçada-aparcament 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,990

3 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola de 30 cm 65,330 0,400 0,240 6,272 C#*D#*E#*F#
2 rigola de 20 cm costat nord 65,330 0,300 0,240 4,704 C#*D#*E#*F#
3 rigola de 20 cm costat sud 65,330 0,300 0,240 4,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,680

4 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,330

5 F974X001 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat nord 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#
2 costat sud 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,660

6 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera Sud 84,890 0,160 13,582 C#*D#*E#*F#
2 vorera nord 70,600 0,160 11,296 C#*D#*E#*F#
3 zona asfalt vermell: 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 carril 205,290 0,180 36,952 C#*D#*E#*F#
5 aparcament 133,330 0,180 23,999 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,829

7 F9F1522C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
ciment de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera Sud 84,890 84,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,890

8 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 70,600 70,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,600

9 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona asfalt vermell, carril i aparcament
2 carril
3 aparcament 205,290 205,290 C#*D#*E#*F#
4 95,540 95,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,830

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona asfalt vermell, carril i aparcament
2 carril
3 aparcament 205,290 205,290 C#*D#*E#*F#
4 95,540 95,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,830

11 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-8 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona asfalt vermell:
2 carril 205,290 0,040 2,500 20,529 C#*D#*E#*F#
3 aparcament 95,540 0,040 2,500 9,554 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,083

12 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona asfalt vermell:
2 carril 205,290 0,030 2,500 15,397 C#*D#*E#*F#
3 aparcament 95,540 0,030 2,500 7,166 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,563

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 01  ENDERROCS

1 E225X001 u Clausura i Sellat de pou amb graves procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica; i formigó al metre
superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Avinguda Catalunya 8,660 8,660 C#*D#*E#*F#
2 13,370 13,370 C#*D#*E#*F#
3 7,430 7,430 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,460

3 G219Q200 m2 Fressat per cm d' espessor de paviment de mescles bituminoses, inclòss càrrega mecànica o manual, transport
a abocador dels materiales resultants, canon de vertut i mantenimento de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Avinguda Catalunya 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
2 35,920 35,920 C#*D#*E#*F#
3 34,070 34,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,740

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda Avinguda Catalunya 460,580 460,580 C#*D#*E#*F#
2 Aparcament Avinguda Catalunya 1.851,130 1.851,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.311,710

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Avinguda Catalunya 874,520 874,520 C#*D#*E#*F#
2 guals Avda. Catalunya, vorera Oest 4,000 3,200 1,200 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 889,880

6 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati naus industrials 1.060,350 1.060,350 C#*D#*E#*F#
2 989,480 989,480 C#*D#*E#*F#
4 solera nau Sud 5.862,000 5.862,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.911,830

7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Avinguda Catalunya 356,650 356,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,650

8 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur bloc accés masíes 118,980 0,300 1,500 53,541 C#*D#*E#*F#
2 Mur aparcament Avinguda Catalunya 123,320 0,300 1,500 55,494 C#*D#*E#*F#
3 73,700 0,300 1,500 33,165 C#*D#*E#*F#
4 Escapçalament mur Vial 2 117,830 0,200 1,000 23,566 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,766

9 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur bloc accés masíes 118,980 118,980 C#*D#*E#*F#
2 Mur aparcament Avinguda Catalunya 123,320 123,320 C#*D#*E#*F#
3 73,700 73,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

10 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de formigó Vial 2 117,830 117,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,830

11 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió Avinguda Catalunya 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de
fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del
residu i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Masía 1 117,380 10,000 1.173,800 C#*D#*E#*F#
2 Conjunt Masíes 1.867,800 5,000 9.339,000 C#*D#*E#*F#
3 Masía 2 195,410 6,500 1.270,165 C#*D#*E#*F#
4 Masía 3 216,370 3,500 757,295 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.540,260

13 K215XX01 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'alçada, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà
de el 30%; amb mitjans i equips adequats. Fins i tot p / p de desmuntatge de rematades, canalons i baixants,
mesuraments d'amiant (ambientals i personals), neteja, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona
delimitada i protegida, retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre cami
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.862,000 5.862,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.862,000

14 K2RA7FD0 kg Transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.862,000 12,000 70.344,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.344,000

15 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 45,000 7,500 3.037,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.037,500

16 K2157011 m2 Arrencada de plaques conformades de tancaments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façanes 353,930 7,500 2.654,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.654,475

17 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Asfalts 2.311,710 0,100 231,171 C#*D#*E#*F#
2 Panots 874,520 0,100 87,452 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 2.049,830 0,200 409,966 C#*D#*E#*F#
4 Edificacions 12.540,260 0,200 2.508,052 C#*D#*E#*F#
6 parets tancament nau Sud 9,000 45,000 7,500 0,150 455,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.692,266

18 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Asfalts 2.311,710 0,100 231,171 C#*D#*E#*F#
2 Panots 874,520 0,100 87,452 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 2.049,830 0,200 409,966 C#*D#*E#*F#
4 Edificacions 12.540,260 0,200 2.508,052 C#*D#*E#*F#
6 parets tancament nau Sud 9,000 45,000 7,500 0,150 455,625 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3.692,266

19 F219X002 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis, incloent l'excavació fins a trobar els
diferents serveis, retirada del material sobrant de l'excavació, càrrega sobre camió (inclòs temps d'espera per a
la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon d'abocament).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ( volum terra vegetal  considerada /
0.30 )

5.486,650 3,333 18.287,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.287,004

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 v-1 7.957,220 7.957,220 C#*D#*E#*F#
2 v-2 1.608,370 1.608,370 C#*D#*E#*F#
3 C/Pedra Diable 11.588,440 11.588,440 C#*D#*E#*F#
4 C/Ernest Lluch 8.293,470 8.293,470 C#*D#*E#*F#
5 v-vora 459,940 459,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.907,440

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 v-1 142,070 142,070 C#*D#*E#*F#
2 v-2 1.422,230 1.422,230 C#*D#*E#*F#
3 C/Pedra Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Ernest Lluch 8.428,970 8.428,970 C#*D#*E#*F#
5 v-vora 1.111,592 1.111,592 C#*D#*E#*F#
6 Avda Catalunya 57,380 11,280 647,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.752,108

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total vialitat 11.697,000 0,600 7.018,200 C#*D#*E#*F#
2 a descomptar carrer Lepant fase-I -522,640 0,600 -313,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.704,616

5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total vialitat 11.697,000 0,600 7.018,200 C#*D#*E#*F#
2 a descomptar carrer Lepant fase-I -522,640 0,600 -313,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.704,616

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per formació replè EL-03 2.572,300 2.572,300 C#*D#*E#*F#
2 per formació replè EL-05 1.564,240 1.564,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.136,540

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació
2 v-1 7.957,220 7.957,220 C#*D#*E#*F#
3 v-2 1.608,370 1.608,370 C#*D#*E#*F#
4 C/Pedra Diable 11.588,440 11.588,440 C#*D#*E#*F#
5 C/Ernest Lluch 8.293,470 8.293,470 C#*D#*E#*F#
6 v-vora 459,940 459,940 C#*D#*E#*F#
8 Terraplè
9 v-1 -142,070 -142,070 C#*D#*E#*F#

10 v-2 -1.422,230 -1.422,230 C#*D#*E#*F#
11 C/Pedra Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 C/Ernest Lluch -8.428,970 -8.428,970 C#*D#*E#*F#
13 v-vora -1.111,592 -1.111,592 C#*D#*E#*F#
14 Avda Catalunya -57,380 11,280 -647,246 C#*D#*E#*F#
16 a descomptar terres formació replens

EL's:
17 replè EL-03 -2.572,300 -2.572,300 C#*D#*E#*F#
18 replè EL-05 -1.564,240 -1.564,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.018,792
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 03  XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D.400 mm
2 Via Vora 8,740 1,550 2,250 30,481 C#*D#*E#*F#
3 92,850 1,550 2,250 323,814 C#*D#*E#*F#
4 C/Pedra Diable 18,720 1,550 2,250 65,286 C#*D#*E#*F#
5 32,300 1,550 2,250 112,646 C#*D#*E#*F#
6 31,670 1,550 2,250 110,449 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 99,880 1,550 2,250 348,332 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 85,980 1,550 2,250 299,855 C#*D#*E#*F#
9 33,360 1,550 2,250 116,343 C#*D#*E#*F#

11 D.500 mm
12 C/Ernest Lluch 93,540 1,650 2,250 347,267 C#*D#*E#*F#
13 37,030 1,650 2,250 137,474 C#*D#*E#*F#
14 C/Pedra Diable 31,100 1,650 2,250 115,459 C#*D#*E#*F#
16 D.600 mm
17 C/Ernest Lluch 85,050 1,780 2,250 340,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.348,031

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D.400 mm
2 Via Vora 8,740 1,550 13,547 C#*D#*E#*F#
3 92,850 1,550 143,918 C#*D#*E#*F#
4 C/Pedra Diable 18,720 1,550 29,016 C#*D#*E#*F#
5 32,300 1,550 50,065 C#*D#*E#*F#
6 31,670 1,550 49,089 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 99,880 1,550 154,814 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 85,980 1,550 133,269 C#*D#*E#*F#
9 33,360 1,550 51,708 C#*D#*E#*F#

11 D.500 mm
12 C/Ernest Lluch 93,540 1,650 154,341 C#*D#*E#*F#
13 37,030 1,650 61,100 C#*D#*E#*F#
14 C/Pedra Diable 31,100 1,650 51,315 C#*D#*E#*F#
16 D.600 mm
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17 C/Ernest Lluch 85,050 1,780 151,389 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.043,571

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material reciclat de
formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D.400 mm
2 Via Vora 8,740 1,080 0,850 8,023 C#*D#*E#*F#
3 92,850 1,080 0,850 85,236 C#*D#*E#*F#
4 C/Pedra Diable 18,720 1,080 0,850 17,185 C#*D#*E#*F#
5 32,300 1,080 0,850 29,651 C#*D#*E#*F#
6 31,670 1,080 0,850 29,073 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 99,880 1,080 0,850 91,690 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 85,980 1,080 0,850 78,930 C#*D#*E#*F#
9 33,360 1,080 0,850 30,624 C#*D#*E#*F#

11 D.500 mm
12 C/Ernest Lluch 93,540 1,220 0,950 108,413 C#*D#*E#*F#
13 37,030 1,220 0,950 42,918 C#*D#*E#*F#
14 C/Pedra Diable 31,100 1,220 0,950 36,045 C#*D#*E#*F#
16 D.600 mm
17 C/Ernest Lluch 85,050 1,390 1,080 127,677 C#*D#*E#*F#
19 A descomptar volums tubs:
20 D.400 mm -403,500 0,785 0,160 -50,680 C#*D#*E#*F#
21 D.500 mm -161,670 0,785 0,250 -31,728 C#*D#*E#*F#
22 D.600 mm -85,050 0,785 0,360 -24,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 579,022

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació:
2 D.400 mm C#*D#*E#*F#
3 Via Vora 8,740 1,550 2,250 30,481 C#*D#*E#*F#
4 92,850 1,550 2,250 323,814 C#*D#*E#*F#
5 C/Pedra Diable 18,720 1,550 2,250 65,286 C#*D#*E#*F#
6 32,300 1,550 2,250 112,646 C#*D#*E#*F#
7 31,670 1,550 2,250 110,449 C#*D#*E#*F#
8 Vial 1 99,880 1,550 2,250 348,332 C#*D#*E#*F#
9 Vial 2 85,980 1,550 2,250 299,855 C#*D#*E#*F#

10 33,360 1,550 2,250 116,343 C#*D#*E#*F#
12 D.500 mm
13 C/Ernest Lluch 93,540 1,650 2,250 347,267 C#*D#*E#*F#
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14 37,030 1,650 2,250 137,474 C#*D#*E#*F#
15 C/Pedra Diable 31,100 1,650 2,250 115,459 C#*D#*E#*F#
17 D.600 mm
18 C/Ernest Lluch 85,050 1,780 2,250 340,625 C#*D#*E#*F#
21 Volum Sorra+tub
22 D.400 mm C#*D#*E#*F#
23 Via Vora -8,740 1,080 0,850 -8,023 C#*D#*E#*F#
24 -92,850 1,080 0,850 -85,236 C#*D#*E#*F#
25 C/Pedra Diable -18,720 1,080 0,850 -17,185 C#*D#*E#*F#
26 -32,300 1,080 0,850 -29,651 C#*D#*E#*F#
27 -31,670 1,080 0,850 -29,073 C#*D#*E#*F#
28 Vial 1 -99,880 1,080 0,850 -91,690 C#*D#*E#*F#
29 Vial 2 -85,980 1,080 0,850 -78,930 C#*D#*E#*F#
30 -33,360 1,080 0,850 -30,624 C#*D#*E#*F#
32 D.500 mm
33 C/Ernest Lluch -93,540 1,220 0,950 -108,413 C#*D#*E#*F#
34 -37,030 1,220 0,950 -42,918 C#*D#*E#*F#
35 C/Pedra Diable -31,100 1,220 0,950 -36,045 C#*D#*E#*F#
37 D.600 mm
38 C/Ernest Lluch -85,050 1,390 1,080 -127,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.662,566

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Volum Sorra+tub
3 D.400 mm C#*D#*E#*F#
4 Via Vora 8,740 1,080 0,850 8,023 C#*D#*E#*F#
5 92,850 1,080 0,850 85,236 C#*D#*E#*F#
6 C/Pedra Diable 18,720 1,080 0,850 17,185 C#*D#*E#*F#
7 32,300 1,080 0,850 29,651 C#*D#*E#*F#
8 31,670 1,080 0,850 29,073 C#*D#*E#*F#
9 Vial 1 99,880 1,080 0,850 91,690 C#*D#*E#*F#

10 Vial 2 85,980 1,080 0,850 78,930 C#*D#*E#*F#
11 33,360 1,080 0,850 30,624 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 D.500 mm C#*D#*E#*F#
14 C/Ernest Lluch 93,540 1,220 0,950 108,413 C#*D#*E#*F#
15 37,030 1,220 0,950 42,918 C#*D#*E#*F#
16 C/Pedra Diable 31,100 1,220 0,950 36,045 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 D.600 mm C#*D#*E#*F#
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19 C/Ernest Lluch 85,050 1,390 1,080 127,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,465

6 FD7JX001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via Vora 8,740 8,740 C#*D#*E#*F#
2 92,850 92,850 C#*D#*E#*F#
3 C/Pedra Diable 18,720 18,720 C#*D#*E#*F#
4 32,300 32,300 C#*D#*E#*F#
5 31,670 31,670 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1 99,880 99,880 C#*D#*E#*F#
7 Vial 2 85,980 85,980 C#*D#*E#*F#
8 33,360 33,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,500

7 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Ernest Lluch 93,540 93,540 C#*D#*E#*F#
2 37,030 37,030 C#*D#*E#*F#
3 C/Pedra Diable 31,100 31,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,670

8 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 600 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Ernest Lluch 85,050 85,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,050

9 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.
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Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 GDD1X004 u Subministrament i colocació de pou de resalt de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de 3 a 6 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 6m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incluint entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=10 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i segons planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PR-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text
''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 PR-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PR-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pates/30 cm , alçada mitja 2.25 18,000 2,250 3,330 134,865 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

13 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via Vora 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pedra Diable 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Ernest Lluch 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 rotonda+Avda Catalunya 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

14 FDLAX002 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315 mm, de fins a 20 m de llargada. Inclou
excavació, reblert de sorra i cobriment de la rasa amb terreny natural. També inclou senyal d'escomesa a la
xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1 m de llarg i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i
formigonat a la seva base. Amb una marca de pintura blava en la seva part superior vista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via Vora 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pedra Diable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Ernest Lluch 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

15 GD5AA000 u Instalació de piezòmetre per control del nivell freàtic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 JFFFZ001 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de tots els col·lectors, tant en vialitat com
en espais lliures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 04  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 181,000 0,300 0,700 38,010 C#*D#*E#*F#
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2 946,000 0,300 0,800 227,040 C#*D#*E#*F#
3 176,000 0,450 0,800 63,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,410

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 181,000 0,300 54,300 C#*D#*E#*F#
2 946,000 0,300 283,800 C#*D#*E#*F#
3 176,000 0,450 79,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,300

3 FDG5X001 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x18 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuntament
2 C/ Pedra Diable existent 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Pedra Diable 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 C/ Ernest Lluch 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
6 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,000

4 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefónica
2 C/ Lepant 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Via Vora 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ Pedra Diable 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
5 C/ Ernest Lluch 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
6 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
9 Avda Catalunya 345,000 345,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 946,000

5 FDG3X002 m Construcció de secció formada per 6 conductes de PE de diàmetre 63 mm, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 45x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
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Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra Diable 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

6 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 181,000 0,300 0,500 27,150 C#*D#*E#*F#
2 946,000 0,300 0,500 141,900 C#*D#*E#*F#
3 176,000 0,450 0,500 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,650

7 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 181,000 0,300 0,300 16,290 C#*D#*E#*F#
2 946,000 0,300 0,300 85,140 C#*D#*E#*F#
3 176,000 0,450 0,300 23,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,190

8 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefònica 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Ajuntament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

9 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de Telecomunicacions )
per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Telefònica 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Ajuntament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 05  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDZG0002 m Desmuntatge de canalització xarxa abastament i de tots els seus elements.
Incloent:
- excavació fins a trobar la canalització; carregant amb medis manuals i/o mecànics el material excavat sobre
camió i transportant-lo fins a abocador autoritzat;
- ús de la maquinària necessària;
- desconnexió dels extrems mitjançant l'ús de peces especials;
- transport, càrrega i descàrrega de material a desguàs o a abocador homologat (aportar certificat)
- transport, càrrega i descàrrega de material reutilizable a magatzem (aportar certificat)
Es seguiran les indicacions que realitzi la companyia suministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda Catalunya 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#
2 canonada per illa 5 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
3 alimentacions a masies 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 815,000

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 Avda Catalunya 352,650 0,600 0,800 169,272 C#*D#*E#*F#
3 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 0,600 0,800 211,440 C#*D#*E#*F#

4 tancament anell vial 2 93,560 0,600 0,800 44,909 C#*D#*E#*F#
7 tub D.110 mm
8 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya

nord
243,290 0,600 0,800 116,779 C#*D#*E#*F#

9 C/Ernest Lluch 249,700 0,600 0,800 119,856 C#*D#*E#*F#
10 Avda. Catalunya 16,600 0,600 0,800 7,968 C#*D#*E#*F#
11 260,680 0,600 0,800 125,126 C#*D#*E#*F#
13 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 0,600 0,800 30,336 C#*D#*E#*F#
14 7,110 0,600 0,800 3,413 C#*D#*E#*F#
15 Vial 1 101,260 0,600 0,800 48,605 C#*D#*E#*F#
16 107,640 0,600 0,800 51,667 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 929,371
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3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 Avda Catalunya 352,650 0,600 211,590 C#*D#*E#*F#
3 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 0,600 264,300 C#*D#*E#*F#

4 tancament anell vial 2 93,560 0,600 56,136 C#*D#*E#*F#
7 tub D.110 mm
8 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya

nord
243,290 0,600 145,974 C#*D#*E#*F#

9 C/Ernest Lluch 249,700 0,600 149,820 C#*D#*E#*F#
10 Avda. Catalunya 16,600 0,600 9,960 C#*D#*E#*F#
11 260,680 0,600 156,408 C#*D#*E#*F#
13 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 0,600 37,920 C#*D#*E#*F#
14 7,110 0,600 4,266 C#*D#*E#*F#
15 Vial 1 101,260 0,600 60,756 C#*D#*E#*F#
16 107,640 0,600 64,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.161,714

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 Avda Catalunya 352,650 0,600 0,600 126,954 C#*D#*E#*F#
3 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 0,600 0,600 158,580 C#*D#*E#*F#

4 tancament anell vial 2 93,560 0,600 0,600 33,682 C#*D#*E#*F#
7 tub D.110 mm
8 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya

nord
243,290 0,600 0,600 87,584 C#*D#*E#*F#

9 C/Ernest Lluch 249,700 0,600 0,600 89,892 C#*D#*E#*F#
10 Avda. Catalunya 16,600 0,600 0,600 5,976 C#*D#*E#*F#
11 260,680 0,600 0,600 93,845 C#*D#*E#*F#
13 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 0,600 0,600 22,752 C#*D#*E#*F#
14 7,110 0,600 0,600 2,560 C#*D#*E#*F#
15 Vial 1 101,260 0,600 0,600 36,454 C#*D#*E#*F#
16 107,640 0,600 0,600 38,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 697,029

5 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Avda Catalunya 352,650 352,650 C#*D#*E#*F#
2 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 440,500 C#*D#*E#*F#

3 tancament anell vial 2 93,560 93,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 886,710

6 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya
nord

243,290 243,290 C#*D#*E#*F#

2 C/Ernest Lluch 249,700 249,700 C#*D#*E#*F#
3 Avda. Catalunya 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
4 260,680 260,680 C#*D#*E#*F#
6 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 63,200 C#*D#*E#*F#
7 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
8 Vial 1 101,260 101,260 C#*D#*E#*F#
9 107,640 107,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.049,480

7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 Avda Catalunya 352,650 0,600 0,200 42,318 C#*D#*E#*F#
3 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 0,600 0,200 52,860 C#*D#*E#*F#

4 tancament anell vial 2 93,560 0,600 0,200 11,227 C#*D#*E#*F#
7 tub D.110 mm
8 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya

nord
243,290 0,600 0,200 29,195 C#*D#*E#*F#

9 C/Ernest Lluch 249,700 0,600 0,200 29,964 C#*D#*E#*F#
10 Avda. Catalunya 16,600 0,600 0,200 1,992 C#*D#*E#*F#
11 260,680 0,600 0,200 31,282 C#*D#*E#*F#
13 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 0,600 0,200 7,584 C#*D#*E#*F#
14 7,110 0,600 0,200 0,853 C#*D#*E#*F#
15 Vial 1 101,260 0,600 0,200 12,151 C#*D#*E#*F#
16 107,640 0,600 0,200 12,917 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,343

8 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.160 mm
2 Avda Catalunya 352,650 0,600 0,600 126,954 C#*D#*E#*F#
3 tancament anell Vora-Pedra

Diable-Ernest Lluch
440,500 0,600 0,600 158,580 C#*D#*E#*F#

4 tancament anell vial 2 93,560 0,600 0,600 33,682 C#*D#*E#*F#
7 tub D.110 mm
8 C/Pedra Diable+tram Avda Catalunya

nord
243,290 0,600 0,600 87,584 C#*D#*E#*F#

9 C/Ernest Lluch 249,700 0,600 0,600 89,892 C#*D#*E#*F#
10 Avda. Catalunya 16,600 0,600 0,600 5,976 C#*D#*E#*F#
11 260,680 0,600 0,600 93,845 C#*D#*E#*F#
13 C/Pedra Diable vorera Sud 63,200 0,600 0,600 22,752 C#*D#*E#*F#
14 7,110 0,600 0,600 2,560 C#*D#*E#*F#
15 Vial 1 101,260 0,600 0,600 36,454 C#*D#*E#*F#
16 107,640 0,600 0,600 38,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 697,029

9 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160 mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil,
revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat EPDM; preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de
trampilló de vorera ( subministre de trampilló per part de Companyia ).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 110 mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil,
revestiments interior i exterior d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat EPDM; preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i col·locació de tub vertical i col·locació de
trampilló de vorera ( subministre de trampilló per part de Companyia ).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FJM37BE4 u Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou vàlvula de bola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FDZ0018 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de diàmetre nominal 150mm, i 16 bar de
pressió nominal. Inclou els corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada general i el colze.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 FN11X002 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la Companyia subministradora Cassa, incloent la
totalitat d'obra civil i d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i treballs per deixar la xarxa completament
connectada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 06 XARXA DE GAS XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.90 mm
2 C/ Pedra Diable 164,250 0,300 0,850 41,884 C#*D#*E#*F#
5 tub D.63 mm
6 Via de Vora 97,140 0,300 0,850 24,771 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 116,190 0,300 0,850 29,628 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 108,630 0,300 0,850 27,701 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,984

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.90 mm
2 C/ Pedra Diable 164,250 0,300 49,275 C#*D#*E#*F#
5 tub D.63 mm
6 Via de Vora 97,140 0,300 29,142 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 116,190 0,300 34,857 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 108,630 0,300 32,589 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 145,863

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra
granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.90 mm
2 C/ Pedra Diable 164,250 0,300 0,250 12,319 C#*D#*E#*F#
5 tub D.63 mm
6 Via de Vora 97,140 0,300 0,250 7,286 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 116,190 0,300 0,250 8,714 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 108,630 0,300 0,250 8,147 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,466

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.90 mm
2 C/ Pedra Diable 164,250 0,300 0,600 29,565 C#*D#*E#*F#
5 tub D.63 mm
6 Via de Vora 97,140 0,300 0,600 17,485 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 116,190 0,300 0,600 20,914 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 108,630 0,300 0,600 19,553 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,517

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub D.90 mm
2 C/ Pedra Diable 164,250 0,300 0,250 12,319 C#*D#*E#*F#
5 tub D.63 mm
6 Via de Vora 97,140 0,300 0,250 7,286 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 116,190 0,300 0,250 8,714 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 108,630 0,300 0,250 8,147 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,466

6 FFB3C325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 164,250 164,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,250
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7 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via de Vora 97,140 97,140 C#*D#*E#*F#
2 Vial 1 116,190 116,190 C#*D#*E#*F#
3 Vial 2 108,630 108,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,960

8 FK22X001 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 90 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a 0,5 bar de pressió,
muntada entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FK22X002 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 63 mm de diàmetre nominal, de 0,2 a 0,5 bar de pressió,
muntada entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FKPMX001 u Execució de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent, situada al carrer Bonaventura Calopa. Inclou el
subministrament i col·locació d'accessoris necessaris, així com també l'ús de peces especials. Inclou tota l'obra
civil associada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 07  XARXES ELÈCTRIQUES
Sub-capitol2 7A  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
Título 4 71  EXTERIOR SECTOR

1 FDG3I001 m Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 4 tubulars de 200mm i 2 tubulars de 110mm

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

2 FDK2I002 u Obra Civil, obrir rasa existent, construcció d'arqueta 1,6 x 0,8m amb tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FDKZI003 u Tapa+Marco Fibre Optica Doble T-14800DFO
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP4AI030 u Xarxa FO Exterior :- Subministrament i estesa cable FO, 24 Fibres SM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió canvi posició CT's -20,000 -20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

5 FGK2I005 m Xarxa MT Exterior :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 574,000 574,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió per canvi CT's -60,000 -60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 514,000

6 FGKWI006 u Empalme 3M 18/30kV + Manguito

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 FGKWI007 u Subministrament conector T Al 240 1 circuit MT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EGKWI008 u Descàrrec i maniobres Xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EGKWI009 u Fer i tapar empalmes MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EP4TI010 u Fer fusions FO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EGKWI011 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EGKWI012 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EGKWI020 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EGKWI014 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 07  XARXES ELÈCTRIQUES
Sub-capitol2 7A  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
Título 4 72  INTERIOR SECTOR
Título 4 7C  OBRA CIVIL

1 FDG3I100 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes de PVC de
diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x45 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres
sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes;
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 Avda Catalunya Nord 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya Sud 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,000

2 FDG3I101 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes de PVC de
diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres
sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes;
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 FDG3I102 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 2 conductes de PVC de
diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x56 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres
sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes;
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda Catalunya Nord 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Luch 302,000 302,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 648,000

4 FDG3I103 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm i 4 conductes de PVC de
diàmetre 200 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés
següent: construcció de prisma tubular protegit amb un dau de formigó 60x78 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord
a la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres
sol·licitat per la DF de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes;
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 creuament a CT-01 i CT-02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 creuament a CT-04 i CT-06 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

5 FDG3I104 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 40x52 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Camí de la Vora 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 Illa 5 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 EL04a 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ Ernest Lluch 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

6 FDG3I105 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre 110 mm, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
2 Illa2 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

7 G222I001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 481,000 0,600 1,000 288,600 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 243,000 0,600 1,000 145,800 C#*D#*E#*F#
3 Avda Catalunya Nord 257,000 0,600 1,000 154,200 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya Sud 88,000 0,600 1,000 52,800 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 106,000 0,600 1,000 63,600 C#*D#*E#*F#
6 EL04a 78,000 0,600 1,000 46,800 C#*D#*E#*F#
7 Illa2 88,000 0,600 1,000 52,800 C#*D#*E#*F#
8 C/ Camí de la Vora 73,000 0,400 1,000 29,200 C#*D#*E#*F#
9 C/ Pedra del Diable 29,000 0,400 1,000 11,600 C#*D#*E#*F#

10 Illa 5 33,000 0,400 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#
11 EL04a 34,000 0,400 1,000 13,600 C#*D#*E#*F#
12 Vial 2 95,000 0,400 1,000 38,000 C#*D#*E#*F#
13 C/ Ernest Lluch 27,000 0,400 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 921,000

8 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 481,000 0,600 288,600 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 243,000 0,600 145,800 C#*D#*E#*F#
3 Avda Catalunya Nord 257,000 0,600 154,200 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya Sud 88,000 0,600 52,800 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 106,000 0,600 63,600 C#*D#*E#*F#
6 EL04a 78,000 0,600 46,800 C#*D#*E#*F#
7 Illa2 88,000 0,600 52,800 C#*D#*E#*F#
8 C/ Camí de la Vora 73,000 0,400 29,200 C#*D#*E#*F#
9 C/ Pedra del Diable 29,000 0,400 11,600 C#*D#*E#*F#

10 Illa 5 33,000 0,400 13,200 C#*D#*E#*F#
11 EL04a 34,000 0,400 13,600 C#*D#*E#*F#
12 Vial 2 95,000 0,400 38,000 C#*D#*E#*F#
13 C/ Ernest Lluch 27,000 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 921,000

9 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 481,000 0,600 0,700 202,020 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 243,000 0,600 0,700 102,060 C#*D#*E#*F#
3 Avda Catalunya Nord 257,000 0,600 0,700 107,940 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya Sud 88,000 0,600 0,700 36,960 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 106,000 0,600 0,700 44,520 C#*D#*E#*F#
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6 EL04a 78,000 0,600 0,700 32,760 C#*D#*E#*F#
7 Illa2 88,000 0,600 0,700 36,960 C#*D#*E#*F#
8 C/ Camí de la Vora 73,000 0,400 0,700 20,440 C#*D#*E#*F#
9 C/ Pedra del Diable 29,000 0,400 0,700 8,120 C#*D#*E#*F#

10 Illa 5 33,000 0,400 0,700 9,240 C#*D#*E#*F#
11 EL04a 34,000 0,400 0,700 9,520 C#*D#*E#*F#
12 Vial 2 95,000 0,400 0,700 26,600 C#*D#*E#*F#
13 C/ Ernest Lluch 27,000 0,400 0,700 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 644,700

10 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 481,000 0,600 0,400 115,440 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 243,000 0,600 0,400 58,320 C#*D#*E#*F#
3 Avda Catalunya Nord 257,000 0,600 0,400 61,680 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya Sud 88,000 0,600 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 106,000 0,600 0,400 25,440 C#*D#*E#*F#
6 EL04a 78,000 0,600 0,400 18,720 C#*D#*E#*F#
7 Illa2 88,000 0,600 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
8 C/ Camí de la Vora 73,000 0,400 0,400 11,680 C#*D#*E#*F#
9 C/ Pedra del Diable 29,000 0,400 0,400 4,640 C#*D#*E#*F#

10 Illa 5 33,000 0,400 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#
11 EL04a 34,000 0,400 0,400 5,440 C#*D#*E#*F#
12 Vial 2 95,000 0,400 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#
13 C/ Ernest Lluch 27,000 0,400 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,400

11 FDK2I001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions d'electricitat, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

12 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 07  XARXES ELÈCTRIQUES
Sub-capitol2 7A  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
Título 4 72  INTERIOR SECTOR
Título 4 7E  OBRA ELECTRICA
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1 FGJ1I002 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FGJ1I003 u Estació Transformadora, PFU-5 - 2 Trafo

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FGH2I004 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI 2002B+, mando motor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FGH2I005 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+1P Ormazabal, relé EKOR RCI 2002B+, mando motor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FGH2I006 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+2P Ormazabal, relé EKOR RCI 2002B+, mando motor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FGG1I001 u Trafo 630 kVA, Cotradis 25kV/430V

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 FGG1I002 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 1T

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 FGG1I003 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 2T

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FG1AI004 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 FG1AI005 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 FG1AI006 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 FGJ1I004 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FGJ1I005 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EGDZI006 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 EGDZI007 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EGK2I008 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#
2 canvi posició CT's -60,000 -60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

17 EGK2I009 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT, 3x240mm2 Al 18/30kV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.300,000 4.300,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió per canvi posició CT's 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.700,000

18 EP4AI008 u Subministrament i estesa cable FO, 12 Fibres SM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió per canvi posició CT's -60,000 -60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,000

19 EGK2I010 m Assaig tripolar cable subterrani

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EGK2I011 m Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

21 EG1AI001 u Subministrament i col.locació armari FO s/norma Electra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

22 EG1AI002 u Subministrament i col.locació de CGP-12 amb cadenat connexió cable neutre i connexió del cable BT

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

23 EGKWI021 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EGKWI030 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 EGKWI031 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 07  XARXES ELÈCTRIQUES
Sub-capitol2 7D  DESVIAMENTS ELÈCTRICS

1 FGBXX01 m TENDIDO SIMPLE 1C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV

AMIDAMENT DIRECTE 245,000

2 FGBXX03 m TENDIDO SIMPLE 3C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

3 FGBXX04 u CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FGBXX05 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 FGBXX06 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

6 FGBXX07 m ML ZANJA 3C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

7 FGBXX08 m M. L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION TIERRAS ZANJ.MT 1 Y 2C SIN TUB.CALZADA

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

8 FGBXX09 u SUPLEM.HORMIG.LATERAL ZANJ.MT CALZ.BARNA-1 LADO

AMIDAMENT DIRECTE 155,400

9 FGBXX10 u CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FGBXX11 u SUPLEMENTO CAMBIO SENTIDO ZANJA MT 2C

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 FGBXX12 u CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT MT SUP. 15 M

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 FGBXX13 u FINANCIACION INFRAESTRUCTURA GESTION RESIDUOS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 FGBXX14 u ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales)
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FGBXX15 u COLOCACIÓN CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 FGBXX16 u FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 3/315

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 FGBXX17 u CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 FGBXX18 u CEL LÍN+MOT+CON INT 36 630

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 FGBXX19 u CUCHILLA SECCIONADORA T-0 250

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 FGBXX20 u INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 FGBXX21 u LEGALIZACION (DGEM)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 FGBXX22 u LEGALIZACION (VISADO)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 FGBXX23 u PERMISOS OFICIALES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FGBXX24 u ELIMINACION DE RESIDUOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 FGBXX25 u TREBALLS ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DELS MATERIALS UTILITZATS EN
L'ENTRONCAMENT. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA DISTRIBUIDORA SEGONS PROJECTE
AMB Nº D'EXPEDIENT 498820

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 08  XARXA D'ENLLUMENAT VIARI

1 F219I010 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant soterrada com aèria. Inclou la demolició,
retirada, desmuntatge, càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i transport a abocador autoritzat
de tots els elements que formen part de la xarxa (columnes, braços a façanes, luminàries, daus de cimentació,
canalització, pericons,...). Inclou també el cànon d'abocament.

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 43

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F21EI011 pa Arrencada de columnes i demolició de les fonamentacions o desmuntatge de braços de la façana, inclou
càrrega a camió, transport fins l'abocador i canon d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F219I012 pa Reconnexió de punts de llum, amb circuit tallat per l'execució de les obres.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum i els circuits
novament en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F219I013 pa Operacions necessaries per adequar l'enllumenat de la vorera Oest de Av. Catalunya a la nova xarxa.

Inclou la reconnexió de punts de llum i la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els
punts de llum i els circuits novament en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 458,000 458,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.481,000

6 G228I010 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb dos tubs de polietilé de doble capa de D.80-90
mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Catalunya 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 G228I011 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb tres tubs de polietilé de doble capa de D.80-90
mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 50x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8 G228V002 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant dos tubs (línia+reserva) de polietilé de
D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant.
Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Catalunya 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

9 G228I014 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant 3 tubs (2 línies+reserva) de polietilé de
D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant.
Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 50x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Ernest Lluch 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 GDK2A000 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 37x37 cm, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat
arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil
40x40 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Catalunya 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FDK2I011 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat
arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil
60x60 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Catalunya 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 364,000 364,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 557,000 557,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 390,500 390,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.687,500

13 FG31X002 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x16 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 348,000 348,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 483,500 483,500 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 659,000 659,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.866,500

15 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 FHM5I017 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

17 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

18 FHM1I010 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb un braç de 1,5m provist de lluminaria a 7, marca indicada o similar.
Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb certificat de conformitat CE,
segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 47

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

19 FHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de projectors a dos nivells 7 i 5 m, marca indicada
o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb certificat de conformitat
CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 FHM1I012 u Columna marca Carandini, mod. Miramar amb un braç provist de lluminaria a 9m d'alçada, marca indicada o
similar. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Catalunya 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

21 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street 210-70W-HM o
similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus
Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial de Vora 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Pedra del Diable 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Catalunya 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

22 FHN7I002 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street 210-35W-HM o
similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus
Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra del Diable 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 FHN7I003 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat asimetric frontal,
difusor de vidre pla templat, tipus Carandini model PCN-250/CC-A Vmh-150W/T E-40 o similar; amb làmpada
de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 150 W, de preu alt, tipus Master CityWhite
CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica
programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Catalunya 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

24 FHTXI003 u Quadre/Armari d'enllumenat públic ARELSA model MONOLIT-1 amb les següents característiques:
- Armari d'acer inoxidable.
- Connexió de servei homologada per Companyia i contador d'energia electrònic trifàsic.
- Interruptor general automàtic (IGA).
- 4 Circuits de sortida protegits per Magnetotèrmic IV i diferencial IV instantani, cada un i 2 circuits de reserva.
- Il·luminació interior i presa de corrent.
- Sistema d'encesa mitjançant Urbilux 3G GSM.
- Protector de sobretensions Permanents.
- Sòcol i bancada d'acer inoxidable.
Mesures exteriors: 520x1950x520 mm
Inclou adaptació al sistema de telegestió del municipi.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 F219X006 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del Sector. La partida inclou l'execució de
totes aquelles feines i el suministre de tot el material necessari per assegurar el funcionament de la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FG3EX003 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat públic, incloent redacció, Certificat Final
d'Obra, legalització, drets de visats i taxes d'organismes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 FHTYX001 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a l'enllumenat públic i escomesa des de la
xarxa de Baixa Tensió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
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Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 AA  REGULADORS LOCALS

1 GDK2X004 u Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i comandament de la semaforització. Serà metàl·lic del
tipus AR-150, AR151 o AR003, segons el tipus de regulador a instal·lar. El quadre estarà tractat per
protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de pintura esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou a més. els següents elements:
- Subministrament, col·locació i connexió del regulador de trànsit que indiqui l'Ajuntament de Parets, així com
totes les connexions de cablejat i elements auxiliars necessaris per a completar la partida;
- Subministrament, col·locació i connexió de l'aparell emissor-receptor connectat per radio-freqüència al centre
de control de Trànsit de l'Ajuntament;
- Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica, formada per un magnetotèrmic de
10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA; i
- Obra civil associada per la col·locació de l'armari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBSRX001 u Subministrament i col·locació de regulador local electrònic sincronitzable de dos grups semafòrics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBSRX002 u Mòdul d'ampliació 2 grups semafòrics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBSRX003 u Subministrament i instal·lació de punt de Mesura Intel·ligent (PMI), model homologat per l' Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBSRX004 u Subministrament i instal·lació de ràdio transmissió digital.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 BB  VARIS
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1 GDK2X010 u Subministrament i instal·lació d'armari d'escomesa de la semaforització. Serà metàl·lic i estarà tractat per
protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de pintura esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou el Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa elèctrica, formada per un
magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA; així com tota l'obra civil associada
per la col·locació de l'armari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció Vials  CV2-CH5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBSZX001 u Subministrament i instal·lació de detector electromagnètic a la intersecció semafòrica ( rotonda ) . Inclou tots els
elements i connexions necessàries per a la realització de la partida, així com l'obra civil derivada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FBSZX002 u Espira complerta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 G219X001 m Regata d'espira formada mitjançant tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm. Inclou la retirada del material i la seva càrrega i transport a abocador, incloent el cannon
d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 CC  INDICADORS DE DIRECCIÓ

1 FBS2X001 u Subministrament i connexió de semàfor vehicles Tricolor 13/200, amb tecnologia LED, model COMPACT-LED.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBS2X002 u Subministrament i connexió de semàfor per a vianants 12/200 PPC, amb tecnologia LED, model
COMPACT-LED.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 rotonda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FBS2X003 u Subministrament i connexió de semàfor àmbar intermitent 11/200, amb tecnologia LED, model COMPACT-LED.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBS2X004 u Subministrament i connexió de semàfor per a invidents 11/200 SAI, model COMPACT-LED.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 DD  BÀCULS I COLUMNES

1 FBS1X001 U Subministrament i col·locació de columna de 4 polsades i 2,40 metres d'alçada de polietilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 FF  MARCS I TAPES DE PERICONS DE REGISTRE

1 GDKZX100 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 600x600 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FGD2X001 u Placa de connexió a terra de coure, massissa, de superfície 500 x 500 mm, de 2,5 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
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Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 GG  CABLES TIPUS MANGUERA 1000 V AÏLLAMENT

1 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CT01-Quadre 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 FG31XX03 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x1,5 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entubat 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
2 Columnes 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

3 FG38A000 m Línia de terra enterrada formada per un conductor nu de 35 mm2 de secció nominal, de Cu; inclòs connexions.
Execució esgons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CT01-Quadre 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 entubat 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 HH  OBRA CIVIL

1 GDK2X003 u Pericó de registre de dimensions 60x60x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/I i solera
de 15 cm de grava per a filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició dúctil de resistència C-250. Tot segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FHADX001 u Dau de fonamentació per a columna semafòrica realitzada amb formigó tipus H-25/P/20/IIa i de dimensions
800x800x900. Inclou excavació, col·locació d'ancoratges, tubs corrugats i formigonat segons plànols de detalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GDG3X003 m Canalització xarxa semafòrica per vial 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a 90 cm sota cota
paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i compactació de sòl de la rasa al 95%
PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de formigó HM-20/P/20/I abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, de 10 cm de gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert del mateix formigó anterior fins 10 cm per sobre la generatriu del tub ja col·locat, amb acabat
reglejat.
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 GDG3X012 m Canalització xarxa semafòrica per vorera 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb medis mecànics, fins a 80 cm sota cota
paviment acabat, també extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i compactació de sòl de la rasa al 95%
PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de sorra fina de pedra granítica de 0-3,5 mm  ben anivellada i compactada, de 10 cm de gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC de 100 mm;
- capa de reblert de la mateixa sorra 0-3,5 mm anterior fins 10 cm sobre el fons de l'excavació, ben anivellada
i compactada amb el tub ja col·locat..
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix, compactat al 95% PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 rotonda 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
3 CT01-Quadre 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 a descomptar calçades -38,000 -38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

5 FGBX0010 m Canalització per a una línia de baixa tensió d'alimentació al quadre de comandament, incloent els següents
treballs:
- Excavació de rasa d'amplada 40 cm i de dimensions segons planols de detall, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics.
- Rebliment i piconatge de rasa d'amplària segons plànols de detall, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Capa de sorra de 30cm que envolti la línia de baixa tensió, segons plànols de detall;
- Col·locació d'una placa de protecció de polietilè;
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- Col·locació d'una cinta de senyalització (segons plànols de detall).
Inclou transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CT-01 a quadre 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 PJ  PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 FG3EX004 u Projecte legalització de la instal·lació de semaforització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 09  SEMAFORITZACIÓ
Sub-capitol2 TC  TRÀMITS CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA

1 FHTYX010 u Tràmits de contractació d'escomesa a Companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 10  XARXA DE REG

1 FFYTX916 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, totes per a arbrat
d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides interiorment amb
morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el drenatge. Inclou
marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de
l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de quatre electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model PGV- 151B.
muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10. Totalment
connectada i instal·lada.
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4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules,
muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa de distribució
d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de l' obra mecànica de la instal·lació per deixar el conjunt acabat i en
funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o
similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK, completament instal·lat en la
part  alta de l'arqueta, inclou cables i connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFYTX931 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, totes per a arbrat d'aliniació;
inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides interiorment amb
morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el drenatge. Inclou
marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de
l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de tres electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model PGV- 201B.
muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10. Totalment
connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules,
muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa de distribució
d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou tots els accessoris
(Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el conjunt acabat i en
funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o
similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK, completament instal·lat en la part
alta de l'arqueta, inclou cables i connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-1, AE-2, AE-4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vialitat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-1 75,700 75,700 C#*D#*E#*F#
2 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 89,260 89,260 C#*D#*E#*F#
4 AE-2 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
5 AE-3 91,810 91,810 C#*D#*E#*F#
6 77,960 77,960 C#*D#*E#*F#
7 105,930 105,930 C#*D#*E#*F#
8 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
9 AE-4 73,860 73,860 C#*D#*E#*F#

10 151,540 151,540 C#*D#*E#*F#
11 AE-5 107,840 107,840 C#*D#*E#*F#
13 a descomptar canalització creuament

vials
-72,000 -72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 962,900

5 FFB1A012 m Canalització de la xarxa alimentació reg de 40/32 mm de PEAD en rasa per a creuament de vial, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament de 2 tuberies de PE de diàmetre 125 mm pel pas de la canonada;
- Subministrament, estesa i compactació de formigó HM-20/B/20/I de 30 cm que envolti les canonades de PVC;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 57

1 C/ Pedra Diable 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ Ernest Lluch 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 rotonda 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

6 GDK2X001 u Pericó de registre de dimensions 40x40x48 cm, amb pica de presa de terra, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició dúctil de
resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Ernest Lluch 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-1 75,700 75,700 C#*D#*E#*F#
2 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 89,260 89,260 C#*D#*E#*F#
4 AE-2 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
5 AE-3 91,810 91,810 C#*D#*E#*F#
6 77,960 77,960 C#*D#*E#*F#
7 105,930 105,930 C#*D#*E#*F#
8 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
9 AE-4 73,860 73,860 C#*D#*E#*F#

10 151,540 151,540 C#*D#*E#*F#
11 AE-5 107,840 107,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.034,900

8 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h,
marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de sectorització de
polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós punt de goter amb laberint i ancorament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

10 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar, autocompensant,
amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de superficie dels
arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al
terreny, consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p. d'accessoris i operacions
necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illot rotonda 0,785 6,000 6,000 28,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,260

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 11  PAVIMENTACIÓ
Sub-capitol2 PC  CALÇADES

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 0,200 516,650 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 0,200 56,804 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 0,200 3,996 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 0,200 59,032 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,990 0,200 3,996 C#*D#*E#*F#
9 rotonda 623,010 0,200 124,602 C#*D#*E#*F#

12 aparcaments Pedra Diable 253,480 0,200 50,696 C#*D#*E#*F#
13 380,570 0,200 76,114 C#*D#*E#*F#
16 aparcaments Ernest Lluch 330,170 0,200 66,034 C#*D#*E#*F#
17 317,380 0,200 63,476 C#*D#*E#*F#
18 113,160 0,200 22,632 C#*D#*E#*F#
20 Aparcaments vial 1 209,010 0,200 41,802 C#*D#*E#*F#
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21 194,400 0,200 38,880 C#*D#*E#*F#
23 Aparcaments vial 2 175,970 0,200 35,194 C#*D#*E#*F#
24 175,950 0,200 35,190 C#*D#*E#*F#
26 Aparcaments Avda Catalunya 187,260 0,200 37,452 C#*D#*E#*F#
27 151,420 0,200 30,284 C#*D#*E#*F#
29 a descomptar per aprofitament de

material d'enderroc
-500,000 -500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762,834

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 0,200 516,650 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 0,200 56,804 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 0,200 3,996 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 0,200 59,032 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,990 0,200 3,996 C#*D#*E#*F#
9 aparcaments Pedra Diable 253,480 0,200 50,696 C#*D#*E#*F#

10 380,570 0,200 76,114 C#*D#*E#*F#
13 aparcaments Ernest Lluch 330,170 0,200 66,034 C#*D#*E#*F#
14 317,380 0,200 63,476 C#*D#*E#*F#
15 113,160 0,200 22,632 C#*D#*E#*F#
17 Aparcaments vial 1 209,010 0,200 41,802 C#*D#*E#*F#
18 194,400 0,200 38,880 C#*D#*E#*F#
20 Aparcaments vial 2 175,970 0,200 35,194 C#*D#*E#*F#
21 175,950 0,200 35,190 C#*D#*E#*F#
23 Aparcaments Avda Catalunya 187,260 0,200 37,452 C#*D#*E#*F#
24 151,420 0,200 30,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.138,232

3 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 623,010 0,220 137,062 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,062

4 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 2.583,250 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 284,020 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 19,980 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 295,160 C#*D#*E#*F#
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7 2,000 9,990 19,980 C#*D#*E#*F#
9 rotonda 623,010 623,010 C#*D#*E#*F#

12 aparcaments Pedra Diable 253,480 253,480 C#*D#*E#*F#
13 380,570 380,570 C#*D#*E#*F#
16 aparcaments Ernest Lluch 330,170 330,170 C#*D#*E#*F#
17 317,380 317,380 C#*D#*E#*F#
18 113,160 113,160 C#*D#*E#*F#
20 Aparcaments vial 1 209,010 209,010 C#*D#*E#*F#
21 194,400 194,400 C#*D#*E#*F#
23 Aparcaments vial 2 175,970 175,970 C#*D#*E#*F#
24 175,950 175,950 C#*D#*E#*F#
26 Aparcaments Avda Catalunya 187,260 187,260 C#*D#*E#*F#
27 151,420 151,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.314,170

5 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 0,040 2,400 247,992 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 0,040 2,400 27,266 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 0,040 2,400 1,918 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 0,040 2,400 28,335 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,990 0,040 2,400 1,918 C#*D#*E#*F#
9 rotonda 623,010 0,050 2,400 74,761 C#*D#*E#*F#

12 78,590 0,060 2,500 11,789 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,979

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 2.583,250 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 284,020 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 19,980 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 295,160 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,990 19,980 C#*D#*E#*F#
9 rotonda 623,010 623,010 C#*D#*E#*F#

12 78,590 78,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.903,990

7 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 calçada Pedra Diable + Ernest LLuch 2.583,250 0,040 2,500 258,325 C#*D#*E#*F#
3 calçada Vial 1 284,020 0,040 2,500 28,402 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,990 0,040 2,500 1,998 C#*D#*E#*F#
6 calçada Vial 2 295,160 0,040 2,500 29,516 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,990 0,040 2,500 1,998 C#*D#*E#*F#
9 rotonda 623,010 0,050 2,500 77,876 C#*D#*E#*F#

12 aparcaments Pedra Diable 253,480 0,060 2,500 38,022 C#*D#*E#*F#
13 380,570 0,060 2,500 57,086 C#*D#*E#*F#
16 aparcaments Ernest Lluch 330,170 0,060 2,500 49,526 C#*D#*E#*F#
17 317,380 0,060 2,500 47,607 C#*D#*E#*F#
18 113,160 0,060 2,500 16,974 C#*D#*E#*F#
20 Aparcaments vial 1 209,010 0,060 2,500 31,352 C#*D#*E#*F#
21 194,400 0,060 2,500 29,160 C#*D#*E#*F#
23 Aparcaments vial 2 175,970 0,060 2,500 26,396 C#*D#*E#*F#
24 175,950 0,060 2,500 26,393 C#*D#*E#*F#
26 Aparcaments Avda Catalunya 187,260 0,060 2,500 28,089 C#*D#*E#*F#
27 151,420 0,060 2,500 22,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 771,433

8 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 61,570 0,400 0,250 6,157 C#*D#*E#*F#
2 5,450 0,400 0,250 0,545 C#*D#*E#*F#
3 75,670 0,400 0,250 7,567 C#*D#*E#*F#
4 207,300 0,400 0,250 20,730 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1 202,800 0,400 0,250 20,280 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 174,600 0,400 0,250 17,460 C#*D#*E#*F#

10 C/ Ernest Lluch 174,180 0,400 0,250 17,418 C#*D#*E#*F#
11 78,740 0,400 0,250 7,874 C#*D#*E#*F#
12 76,900 0,400 0,250 7,690 C#*D#*E#*F#
13 21,470 0,400 0,250 2,147 C#*D#*E#*F#
14 74,330 0,400 0,250 7,433 C#*D#*E#*F#
15 27,500 0,400 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#
16 61,660 0,400 0,250 6,166 C#*D#*E#*F#
17 23,800 0,400 0,250 2,380 C#*D#*E#*F#
19 Avda. Catalunya 70,690 0,400 0,250 7,069 C#*D#*E#*F#
20 21,880 0,400 0,250 2,188 C#*D#*E#*F#
21 28,130 0,400 0,250 2,813 C#*D#*E#*F#
22 135,350 0,400 0,250 13,535 C#*D#*E#*F#
23 124,820 0,400 0,250 12,482 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 164,684

9 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 61,570 61,570 C#*D#*E#*F#
2 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
3 75,670 75,670 C#*D#*E#*F#
4 207,300 207,300 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1 202,800 202,800 C#*D#*E#*F#
8 Vial 2 174,600 174,600 C#*D#*E#*F#

10 C/ Ernest Lluch 174,180 174,180 C#*D#*E#*F#
11 78,740 78,740 C#*D#*E#*F#
12 76,900 76,900 C#*D#*E#*F#
13 21,470 21,470 C#*D#*E#*F#
14 74,330 74,330 C#*D#*E#*F#
15 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
16 61,660 61,660 C#*D#*E#*F#
17 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
19 Avda. Catalunya 70,690 70,690 C#*D#*E#*F#
20 21,880 21,880 C#*D#*E#*F#
21 28,130 28,130 C#*D#*E#*F#
22 135,350 135,350 C#*D#*E#*F#
23 124,150 124,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.646,170

10 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 3,140 10,000 31,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,400

11 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
morter de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anell illot central rotonda 78,540 78,540 C#*D#*E#*F#
2 -28,270 -28,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,270
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 11  PAVIMENTACIÓ
Sub-capitol2 PV  VORERES

1 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable E 92,310 92,310 C#*D#*E#*F#
2 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
3 C/ Pedra Diable NW 68,130 68,130 C#*D#*E#*F#
4 C/ Pedra Diable SW 67,460 67,460 C#*D#*E#*F#
5 C/Ernest Lluch E 167,780 167,780 C#*D#*E#*F#
6 64,830 64,830 C#*D#*E#*F#
7 C/Ernest Lluch W 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
8 98,370 98,370 C#*D#*E#*F#
9 75,260 75,260 C#*D#*E#*F#

10 16,030 16,030 C#*D#*E#*F#
11 74,420 74,420 C#*D#*E#*F#
12 11,890 11,890 C#*D#*E#*F#
13 Vial 1 99,800 99,800 C#*D#*E#*F#
14 99,800 99,800 C#*D#*E#*F#
15 Vial 2 84,910 84,910 C#*D#*E#*F#
16 84,910 84,910 C#*D#*E#*F#
17 Avda Catalunya 70,540 70,540 C#*D#*E#*F#
18 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#
19 19,760 19,760 C#*D#*E#*F#
20 98,710 98,710 C#*D#*E#*F#
21 38,010 38,010 C#*D#*E#*F#
22 113,060 113,060 C#*D#*E#*F#
23 7,510 7,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.481,840

2 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 60x40x10
cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi,
col.locat amb base de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Avda. Catalunya - EL02 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 F981X116 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 120x40x15 cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40
cm de radi, col.locat amb base de formigó. Segons plànols de despeçament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial 1 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

4 F981X126 m Gual per a vianants de 120 cm, recte o esviaixat, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 120x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres, col.locat sobre
solera de formigó. Segons plànols de despeçament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
2 C/ Ernest Lluch 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#
4 Avda Catalunya 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
5 5,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,800

5 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTA PANOT 20X20X4
2 Pedra Diable Est 47,060 0,100 4,706 C#*D#*E#*F#
3 Pedra Diable + Avda Catalunya Nord 651,180 0,100 65,118 C#*D#*E#*F#
4 Pedra Diable + Ernest Lluch NW 411,120 0,100 41,112 C#*D#*E#*F#
5 Ernest Lluch SW 527,980 0,100 52,798 C#*D#*E#*F#
6 Ernest Lluch Est 975,210 0,100 97,521 C#*D#*E#*F#
7 Vial 1 Nord 229,140 0,100 22,914 C#*D#*E#*F#
8 Avda Catalunya front illa 2 510,170 0,100 51,017 C#*D#*E#*F#
9 Vial 1 Sud 228,870 0,100 22,887 C#*D#*E#*F#

10 Vial 2 Nord 255,100 0,100 25,510 C#*D#*E#*F#
11 Vial 2 Sud 270,730 0,100 27,073 C#*D#*E#*F#
12 Avda Catalunya front illa 3 64,320 0,100 6,432 C#*D#*E#*F#
13 Avda Catalunya Sud 499,270 0,100 49,927 C#*D#*E#*F#
15 SOTA PANOT 20X20X8
16 Via Vora 552,500 0,160 88,400 C#*D#*E#*F#
17 Vial 1 66,370 0,160 10,619 C#*D#*E#*F#
18 74,730 0,160 11,957 C#*D#*E#*F#
19 Vial 2 79,140 0,160 12,662 C#*D#*E#*F#
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20 114,480 0,160 18,317 C#*D#*E#*F#
23 SOTA CARRIL-BICI
24 C/ Pedra Diable 112,480 0,130 14,622 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,592

6 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pedra Diable Est 47,060 47,060 C#*D#*E#*F#
2 Pedra Diable + Avda Catalunya Nord 651,180 651,180 C#*D#*E#*F#
3 Pedra Diable + Ernest Lluch NW 411,120 411,120 C#*D#*E#*F#
4 Ernest Lluch SW 527,980 527,980 C#*D#*E#*F#
5 Ernest Lluch Est 975,210 975,210 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1 Nord 229,140 229,140 C#*D#*E#*F#
7 Avda Catalunya frront illa 2 510,170 510,170 C#*D#*E#*F#
8 Vial 1 Sud 228,870 228,870 C#*D#*E#*F#
9 Vial 2 Nord 255,100 255,100 C#*D#*E#*F#

10 Vial 2 Sud 270,730 270,730 C#*D#*E#*F#
11 Avda Catalunya front illa 3 64,320 64,320 C#*D#*E#*F#
12 Avda Catalunya Sud 488,620 488,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.659,500

7 F9F1522C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
ciment de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via Vora 552,500 552,500 C#*D#*E#*F#
2 Vial 1 66,370 66,370 C#*D#*E#*F#
3 74,730 74,730 C#*D#*E#*F#
4 Vial 2 79,140 79,140 C#*D#*E#*F#
5 114,480 114,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 887,220

8 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Pedra Diable 112,480 0,030 2,500 8,436 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,436

9 F991UX40 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó
HM-20/S/20/I
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F991UX41 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x100x20 de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó
HM-20/S/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Via Vora E 107,990 107,990 C#*D#*E#*F#
2 Via Vora W 80,170 80,170 C#*D#*E#*F#
3 C/ Pedra Diable 60,240 60,240 C#*D#*E#*F#
4 Vial 1 97,000 2,000 194,000 C#*D#*E#*F#
5 C/Ernest Lluch 515,350 515,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,750

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 12  SENYALITZACIÓ

1 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stops 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sentit obligatori 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 sentit gir obligatori ''excepte veïns i
aparcaments''

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

3 ( a C/Pedra Diable - C/Ernest Lluch )

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 zona escolar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FBB2X001 u Placa amb làmina reflectora, nivell 1 d'intensitat, rectangular de 60x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi prioritat invertida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ''excepte veïns i aparcaments'' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ( a C/ Pedra Diable - C/ Ernest Lluch )

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stops 13,000 3,100 40,300 C#*D#*E#*F#
2 pas vianants 12,000 3,100 37,200 C#*D#*E#*F#
3 sentit obligatori 3,000 3,100 9,300 C#*D#*E#*F#
4 rotonda 4,000 3,100 12,400 C#*D#*E#*F#
5 zona escolar 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
6 fi prioritat invertida 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,400

8 GBB42110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rotonda 4,000 3,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 GBBZX100 m Suport cartell senyalització rotonda, mitjançant perfil metàl·lic IP, incloent formigonat i totes les operacions i
materials per a la col·locació del cartell.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió rotonda 4,000 2,000 4,500 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 FBA1X002 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Pedra Diable 152,000 152,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 1 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 2 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Ernest Lluch 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
5 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
6 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
8 Carrils-bici Avda Catalunya 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
9 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

11 rotonda 4,000 5,250 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 806,000

11 FBA2X012 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm, 0.80/0.40 amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos carrils bici 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total línies 2.438,000 2.438,000 C#*D#*E#*F#
2 a descomptar discontinues -806,000 -806,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.632,000

13 FBA2X001 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Ernest Lluch 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Avda. Catalunya 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

14 FBA3X001 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual PASSOS DE VIANANTS i illetes.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos vianants
2 rotonda 36,000 4,000 0,400 57,600 C#*D#*E#*F#
3 Ernest Lluch 26,000 4,000 0,400 41,600 C#*D#*E#*F#
4 Avda. Catalunya 11,000 4,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
5 16,000 4,000 0,400 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,400

15 FBA3X011 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, de color vermell,
amb màquina d'accionament manual..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limitació velocitat entrada/sortida 4,000 4,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
2 franges 4,000 3,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 limit. vel cercles 2,000 5,590 11,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,980

16 GBA1X002 u Pintat sobre paviment de fletxes direccionals de 2.50m, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fletxes 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

17 FBA3X002 u Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual CEDIU EL PAS, ILLETES, BICI, LIMIT.VEL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cediu el pas
2 a calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 a carril-bici 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 illetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 bici 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 limitació velocitat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 FBAXXX01 m Senyalització de la zona de contenidors formada per una ratlla de pintura groga de 15cm de gruix, i un rectangle
de pintura blanca de 15cm en la zona dels contenidors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 10,250 82,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EC  VIALIITAT
Sub-capitol2 13  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

1 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25
%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

7 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illot rotonda 0,785 6,000 6,000 28,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,260

8 FR3SR003 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illot rotonda 0,785 6,000 6,000 28,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,260

9 FR3SR002 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illot rotonda 0,785 6,000 6,000 28,260 C#*D#*E#*F#
2 parterres lineals
3 Avda . Pedra Diable 1,000 50,710 1,000 50,710 C#*D#*E#*F#
4 C/Ernest Lluch 199,000 0,600 119,400 C#*D#*E#*F#
5 Vial 1 2,000 94,000 1,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,370

10 FR4CR001 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illot rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 FR4C3635 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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13 FR42X002 u Partida alçada corresponent a les tasques de manteniment de la jardineria (inclòs reg), durant un any. La
jardineria inclosa en aquesta partida és la de tot el projecte: la de la vialitat i la de tots els Espais Lliures del
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió trams carrers 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 FQ22A001 u Subministrament i col·locació de pilona, de fundició de ferro gris, amb segellat per imprimació de fosfat de zinc i
acabat anticorrosió efecte forja, de 100mm de diàmetre i 1020mm d'alçada. Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 àrees aportació residus municipals 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 EL02
6 trajecte Avda.Catalunya -- aparc.

actual
15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

16 FQZZX001 u Marquesina de parada de bus, d 'estructura de pilars de tub d'acer inoxidable polit, suports, fonamentació
HNE-20, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, panell de fixació de cartells d'estructura d'acer
galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit; perfileria d'alumini, vidre transparent temperat de 8
mm de gruix, marc serigrafiat i suport de cant en metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues
cares. Inclou equip electrònic normalitzat amb quatre tubs fluorescents de 58W; banc de polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525mmx1742mm amb perfils d'alumini i protecció amb metacrilat.
Dimensions: longitudinal 4200mm, amplada 1630mm, altura lliure 2320mm i alçada total 2400mm. Inclou
senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues mans de
poliuretà de dos components i assecat; placa d'identificació del servei de 600x400mm. Tot inclòs i
completament acabat.
Inclou la realització de rasa d'enllumenat fins a punt de llum més proper, connexió a xarxa elèctrica
d'enllumenat, extensió de cablejat fins marquesina i connexió amb els seus punts llum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer de 2 mm
d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals
estan soldats cinc parelles de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats
laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides per galvanització i
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successivament vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruïlla C/Ernest Lluch-Vial 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 00  MURS DE CONTENCIO

1 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Formigó neteja 1,200 48,050 0,100 5,766 C#*D#*E#*F#
3 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,200 48,050 0,436 25,140 C#*D#*E#*F#
5 Mur limit EL02d / MU-03 C#*D#*E#*F#
6 Tram-01
7 Formigó neteja 1,050 4,950 0,100 0,520 C#*D#*E#*F#
8 Formigó sabata 1,050 4,950 0,400 2,079 C#*D#*E#*F#
9 Tram-02

10 Formigó neteja 0,800 5,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
11 Formigó sabata (h.mitja=0,434  m) 0,800 5,000 0,434 1,736 C#*D#*E#*F#
12 Tram-03
13 Formigó neteja 1,000 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#
14 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,000 5,000 0,436 2,180 C#*D#*E#*F#
15 Tram-04
16 Formigó neteja 1,300 5,000 0,100 0,650 C#*D#*E#*F#
17 Formigó sabata 1,300 5,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
19 Mur interior EL02b / MU-02 C#*D#*E#*F#
20 Tram-01
21 Formigó neteja 1,850 4,830 0,100 0,894 C#*D#*E#*F#
22 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,830 0,440 3,932 C#*D#*E#*F#
23 Tram-02
24 Formigó neteja 1,850 4,630 0,100 0,857 C#*D#*E#*F#
25 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,630 0,440 3,769 C#*D#*E#*F#
26 Tram-03
27 Formigó neteja 1,250 4,630 0,100 0,579 C#*D#*E#*F#
28 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
29 Tram-04
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30 Formigó neteja 1,250 4,630 0,100 0,579 C#*D#*E#*F#
31 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
32 Tram-05
33 Formigó neteja 0,750 4,430 0,100 0,332 C#*D#*E#*F#
34 Formigó sabata 0,750 4,430 0,400 1,329 C#*D#*E#*F#
35 Tram-07
36 Formigó netaja 0,750 5,150 0,100 0,386 C#*D#*E#*F#
37 Formigó sabata 0,750 5,150 0,400 1,545 C#*D#*E#*F#
38 Tram-06 C#*D#*E#*F#
39 Formigó neteja 1,850 4,610 0,100 0,853 C#*D#*E#*F#
40 Formigó sabata 1,850 4,610 0,400 3,411 C#*D#*E#*F#
42 Mur interior EL02b / MP-01 C#*D#*E#*F#
43 Formigó neteja 0,500 32,320 0,100 1,616 C#*D#*E#*F#
44 Formigó sabata 0,500 32,320 0,300 4,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,595

2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Formigó neteja 1,200 48,050 0,100 5,766 C#*D#*E#*F#
3 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,200 48,050 0,436 25,140 C#*D#*E#*F#
5 Mur limit EL02d / MU-03
6 Tram-01
7 Formigó neteja 1,050 4,950 0,100 0,520 C#*D#*E#*F#
8 Formigó sabata 1,050 4,950 0,400 2,079 C#*D#*E#*F#
9 Tram-02

10 Formigó neteja 0,800 5,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
11 Formigó sabata (h.mitja=0,434  m) 0,800 5,000 0,434 1,736 C#*D#*E#*F#
12 Tram-03
13 Formigó neteja 1,000 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#
14 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,000 5,000 0,436 2,180 C#*D#*E#*F#
15 Tram-04
16 Formigó neteja 1,300 5,000 0,100 0,650 C#*D#*E#*F#
17 Formigó sabata 1,300 5,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
19 Mur interior EL02b / MU-02
20 Tram-01
21 Formigó neteja 1,850 4,830 0,100 0,894 C#*D#*E#*F#
22 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,830 0,440 3,932 C#*D#*E#*F#
23 Tram-02
24 Formigó neteja 1,850 4,630 0,100 0,857 C#*D#*E#*F#
25 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,630 0,440 3,769 C#*D#*E#*F#
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26 Tram-03
27 Formigó neteja 1,250 4,630 0,100 0,579 C#*D#*E#*F#
28 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
29 Tram-04
30 Formigó neteja 1,250 4,630 0,100 0,579 C#*D#*E#*F#
31 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
32 Tram-05
33 Formigó neteja 0,750 4,430 0,100 0,332 C#*D#*E#*F#
34 Formigó sabata 0,750 4,430 0,400 1,329 C#*D#*E#*F#
35 Tram-07
36 Formigó neteja 0,750 5,150 0,100 0,386 C#*D#*E#*F#
37 Formigó sabata 0,750 5,150 0,400 1,545 C#*D#*E#*F#
38 Tram-06 C#*D#*E#*F#
39 Formigó neteja 1,850 4,610 0,100 0,853 C#*D#*E#*F#
40 Formigó sabata 1,850 4,610 0,400 3,411 C#*D#*E#*F#
42 Mur interior EL02b / MP-01 C#*D#*E#*F#
43 Formigó neteja 0,500 32,320 0,100 1,616 C#*D#*E#*F#
44 Formigó sabata 0,500 32,320 0,300 4,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,595

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Formigó neteja 1,200 48,050 57,660 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Formigó neteja 1,050 4,950 5,198 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Formigó neteja 0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Formigó neteja 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Formigó neteja 1,300 5,000 6,500 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Formigó neteja 1,850 4,830 8,936 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Formigó neteja 1,850 4,630 8,566 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Formigó neteja 1,250 4,630 5,788 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
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22 Formigó neteja 1,250 4,630 5,788 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Formigó neteja 0,750 4,430 3,323 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Formigó neteja 0,750 5,150 3,863 C#*D#*E#*F#
28 Tram-06 C#*D#*E#*F#
29 Formigó neteja 1,850 4,610 8,529 C#*D#*E#*F#
31 Mur interior EL02b / MP-01 C#*D#*E#*F#
32 Formigó neteja 0,500 32,320 16,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,311

4 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,200 48,050 0,436 25,140 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Formigó sabata 1,050 4,950 0,400 2,079 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Formigó sabata (h.mitja=0,434  m) 0,800 5,000 0,434 1,736 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,000 5,000 0,436 2,180 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Formigó sabata 1,300 5,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,830 0,440 3,932 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,630 0,440 3,769 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 2,547 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 0,750 4,430 0,400 1,329 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 0,750 5,150 0,400 1,545 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06
28 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 1,850 4,610 0,400 3,411 C#*D#*E#*F#
30 Mur interior EL02b / MP-01
31 Formigó sabata 0,500 32,320 0,300 4,848 C#*D#*E#*F#
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32 Formigó mur 0,250 32,320 0,600 4,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,511

5 G3251PS1 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Formigó mur (h.mitja=1,923  m) 1,923 48,050 0,200 18,480 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Formigó mur (h.mitja=1,41  m) 1,410 4,950 0,200 1,396 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Formigó mur (h.mitja=1,14  m) 1,140 5,000 0,200 1,140 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Formigó mur (h.mitja=1,58  m) 1,580 5,000 0,200 1,580 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Formigó mur (h.mitja=2,01  m) 2,010 5,000 0,200 2,010 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Formigó mur (h.mitja=3,55  m) 3,550 4,830 0,250 4,287 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Formigó mur (h.mitja=3,00  m) 3,000 4,630 0,250 3,473 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Formigó mur (h.mitja=2,54  m) 2,540 4,630 0,250 2,940 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Formigó mur (h.mitja=2,07  m) 2,070 4,630 0,250 2,396 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Formigó mur (h.mitja=1,61  m) 1,610 4,430 0,250 1,783 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Formigó mur (h.mitja=1,15  m) 1,150 5,150 0,250 1,481 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06
28 Formigó mur (h.mitja=3,43  m) 3,430 4,610 0,250 3,953 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,919

6 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES MURS
2 Mur limit EL02b / MU-01
3 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,200 48,050 0,436 53,950 1.356,290 C#*D#*E#*F#
5 Mur limit EL02d / MU-03
6 Tram-01
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7 Formigó sabata 1,050 4,950 0,400 55,200 114,761 C#*D#*E#*F#
8 Tram-02
9 Formigó sabata (h.mitja=0,434  m) 0,800 5,000 0,434 55,200 95,827 C#*D#*E#*F#

10 Tram-03
11 Formigó sabata (h.mitja=0,436  m) 1,000 5,000 0,436 60,210 131,258 C#*D#*E#*F#
12 Tram-04
13 Formigó sabata 1,300 5,000 0,400 62,950 163,670 C#*D#*E#*F#
15 Mur interior EL02b / MU-02
16 Tram-01
17 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,830 0,440 55,200 217,025 C#*D#*E#*F#
18 Tram-02
19 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,850 4,630 0,440 55,200 208,039 C#*D#*E#*F#
20 Tram-03
21 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 51,970 132,342 C#*D#*E#*F#
22 Tram-04
23 Formigó sabata (h.mitja=0,440  m) 1,250 4,630 0,440 51,970 132,342 C#*D#*E#*F#
24 Tram-05
25 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 0,750 4,430 0,400 60,300 80,139 C#*D#*E#*F#
26 Tram-07
27 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 0,750 5,150 0,400 60,300 93,164 C#*D#*E#*F#
28 Tram-06
29 Formigó sabata (h.mitja=0,400  m) 1,850 4,610 0,400 55,200 188,309 C#*D#*E#*F#
31 Mur interior EL02b / MP-01
32 Formigó sabata 0,500 32,320 0,300 88,600 429,533 C#*D#*E#*F#
34 MURS
36 Mur limit EL02b / MU-01
37 Formigó mur (h.mitja=1,844  m) 1,923 48,050 0,200 53,950 996,998 C#*D#*E#*F#
39 Mur limit EL02d / MU-03
40 Tram-01
41 Formigó mur (h.mitja=1,42  m) 1,420 4,950 0,200 55,200 77,600 C#*D#*E#*F#
42 Tram-02
43 Formigó mur (h.mitja=1,14  m) 1,140 5,000 0,200 55,200 62,928 C#*D#*E#*F#
44 Tram-03
45 Formigó mur (h.mitja=1,58  m) 1,580 5,000 0,200 60,210 95,132 C#*D#*E#*F#
46 Tram-04
47 Formigó mur (h.mitja=2,01  m) 2,010 5,000 0,200 62,950 126,530 C#*D#*E#*F#
49 Mur interior EL02b / MU-02
50 Tram-01
51 Formigó mur (h.mitja=3,55  m) 3,550 4,830 0,250 55,200 236,622 C#*D#*E#*F#
52 Tram-02
53 Formigó mur (h.mitja=3,00  m) 3,000 4,630 0,250 55,200 191,682 C#*D#*E#*F#
54 Tram-03
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55 Formigó mur (h.mitja=2,54  m) 2,540 4,630 0,250 51,970 152,794 C#*D#*E#*F#
56 Tram-04
57 Formigó mur (h.mitja=2,07  m) 2,070 4,630 0,250 51,970 124,521 C#*D#*E#*F#
58 Tram-05
59 Formigó mur (h.mitja=1,61  m) 1,610 4,430 0,250 60,300 107,519 C#*D#*E#*F#
60 Tram-07
61 Formigó mur (h.mitja=1,15  m) 1,150 5,150 0,250 60,300 89,282 C#*D#*E#*F#
62 Tram-06
63 Formigó mur (h.mitja=3,43  m) 3,430 4,610 0,250 55,200 218,210 C#*D#*E#*F#
65 Mur interior EL02b / MP-01
66 Formigó mur 0,250 32,320 0,600 88,600 429,533 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.252,050

7 G4DF2PS1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares Inclou l'entibació,
sistemes de fixació i capa antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així com la neteja i raspallat dels
paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Mur (h.mitja=1,923  m) 1,923 48,050 2,000 184,800 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Mur (h.mitja=1,42  m) 1,420 4,950 2,000 14,058 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Mur (h.mitja=1,14  m) 1,140 5,000 2,000 11,400 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Mur (h.mitja=1,58  m) 1,580 5,000 2,000 15,800 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Mur (h.mitja=2,01  m) 2,010 5,000 2,000 20,100 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Mur (h.mitja=3,55  m) 3,550 4,830 2,000 34,293 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Mur (h.mitja=3,00  m) 3,000 4,630 2,000 27,780 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Mur (h.mitja=2,254  m) 2,540 4,630 2,000 23,520 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Mur (h.mitja=2,07  m) 2,070 4,630 2,000 19,168 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Mur (h.mitja=1,61  m) 1,610 4,430 2,000 14,265 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Mur (h.mitja=1,15  m) 1,150 5,150 2,000 11,845 C#*D#*E#*F#
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27 Tram-06 C#*D#*E#*F#
28 Mur (h.mitja=3,43  m) 3,430 4,610 2,000 31,625 C#*D#*E#*F#
30 Mur interior EL02b / MP-01
31 Mur 0,600 32,320 2,000 38,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,438

8 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Mur (h.mitja=1,923-0,90  m) 1,023 48,050 49,155 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Mur (h.mitja=1,42-0,30  m) 1,120 4,950 5,544 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Mur (h.mitja=1,14-0,30  m) 0,840 5,000 4,200 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Mur (h.mitja=1,58-0,30  m) 1,280 5,000 6,400 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Mur (h.mitja=2,01-0.30  m) 1,710 5,000 8,550 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Mur (h.mitja=3,55-0,30  m) 3,250 4,830 15,698 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Mur (h.mitja=3,00-0,30  m) 2,700 4,630 12,501 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Mur (h.mitja=2,54-0,30  m) 2,240 4,630 10,371 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Mur (h.mitja=2,07-0,30  m) 1,770 4,630 8,195 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Mur (h.mitja=1,61-0,30  m) 1,310 4,430 5,803 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Mur (h.mitja=1,15-0,30  m) 0,850 5,150 4,378 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06 C#*D#*E#*F#
28 Mur (h.mitja=3,43-0,30  m) 3,130 4,610 14,429 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,224

9 G9A12PS1 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Mur (h.mitja=1,844-0,90  m) 0,580 48,050 27,869 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
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5 Tram-01
6 Mur (h.mitja=1,42-0,30  m) 1,200 4,950 5,940 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Mur (h.mitja=1,14-0,30  m) 0,840 5,000 4,200 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Mur (h.mitja=1,58-0,30  m) 1,280 5,000 6,400 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Mur (h.mitja=2,01-0.30  m) 1,710 5,000 8,550 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Mur (h.mitja=3,55-0,30  m) 3,250 4,830 15,698 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Mur (h.mitja=3,00-0,30  m) 2,700 4,630 12,501 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Mur (h.mitja=2,54-0,30  m) 2,240 4,630 10,371 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Mur (h.mitja=2,07-0,30  m) 1,770 4,630 8,195 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Mur (h.mitja=1,61-0,30  m) 1,310 4,430 5,803 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Mur (h.mitja=1,15-0,30  m) 0,850 5,150 4,378 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06
28 Mur (h.mitja=3,43-0,30  m) 4,200 4,610 19,362 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,267

10 G7B11PS1 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Mur (h.mitja=1,923-0,90  m) 3,160 48,050 151,838 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Mur (h.mitja=1,42-0,30  m) 2,120 4,950 10,494 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Mur (h.mitja=1,14-0,30  m) 2,840 5,000 14,200 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Mur (h.mitja=1,58-0,30  m) 3,280 5,000 16,400 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Mur (h.mitja=2,01-0.30  m) 3,710 5,000 18,550 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Mur (h.mitja=3,55-0,30  m) 6,330 4,830 30,574 C#*D#*E#*F#
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17 Tram-02
18 Mur (h.mitja=3,00-0,30  m) 6,140 4,630 28,428 C#*D#*E#*F#
19 Tram-03
20 Mur (h.mitja=2,54-0,30  m) 5,030 4,630 23,289 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Mur (h.mitja=2,07-0,30  m) 4,540 4,630 21,020 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Mur (h.mitja=1,61-0,30  m) 2,910 4,430 12,891 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Mur (h.mitja=1,15-0,30  m) 2,450 5,150 12,618 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06
28 Mur (h.mitja=3,43-0,30  m) 7,250 4,610 33,423 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,725

11 FFB3S022 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de polietilè de diàmetre 150mm. Inclou
excavació de rasa fins a embornal o pou de la xarxa de pluvials més proper, càrrega i transport a abocador i
canon corresponent, així com reblerts amb terres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Mur limit EL02d / MU-03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur interior EL02b / MU-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 GD5A5PS1 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur limit EL02b / MU-01
2 Mur (h.mitja=1,844  m) 48,050 48,050 C#*D#*E#*F#
4 Mur limit EL02d / MU-03
5 Tram-01
6 Mur (h.mitja=1,844  m) 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
7 Tram-02
8 Mur (h.mitja=2,70  m) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram-03

10 Mur (h.mitja=2,24  m) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram-04
12 Mur (h.mitja=1,54  m) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 Mur interior EL02b / MU-02
15 Tram-01
16 Mur (h.mitja=3.55  m) 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
17 Tram-02
18 Mur (h.mitja=3,00  m) 4,630 4,630 C#*D#*E#*F#
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19 Tram-03
20 Mur (h.mitja=2,54  m) 4,630 4,630 C#*D#*E#*F#
21 Tram-04
22 Mur (h.mitja=2,07  m) 4,630 4,630 C#*D#*E#*F#
23 Tram-05
24 Mur (h.mitja=1,61  m) 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
25 Tram-07
26 Mur (h.mitja=1,15  m) 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
27 Tram-06
28 Mur (h.mitja=3,43  m) 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,910

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 764,180 764,180 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 2.169,590 2.169,590 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 924,480 924,480 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 693,850 693,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.552,100

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a
2 EL02a01 58,440 58,440 C#*D#*E#*F#
3 EL02a02 168,720 168,720 C#*D#*E#*F#
4 EL02a03 65,970 65,970 C#*D#*E#*F#
5 EL02a04 39,540 39,540 C#*D#*E#*F#
6 EL02a05 28,790 28,790 C#*D#*E#*F#
7 EL02a06 11,540 11,540 C#*D#*E#*F#
8 EL02a07 293,250 293,250 C#*D#*E#*F#
9 EL02a08 143,540 143,540 C#*D#*E#*F#

10 EL02a09 32,120 32,120 C#*D#*E#*F#
11 EL02a10 109,840 109,840 C#*D#*E#*F#
12 EL02b C#*D#*E#*F#
13 EL02b01 289,110 289,110 C#*D#*E#*F#
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14 EL02b02 45,640 45,640 C#*D#*E#*F#
15 EL02b05 1.001,320 1.001,320 C#*D#*E#*F#
16 EL02b08 45,920 45,920 C#*D#*E#*F#
17 EL02b09 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
18 EL02d C#*D#*E#*F#
19 EL02d04 195,070 195,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.530,310

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02d
2 EL02d01 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
3 EL02d02 149,760 149,760 C#*D#*E#*F#
4 EL02d03 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
5 canvi nivell aparcament -1,000 15,000 5,000 1,000 -75,000 C#*D#*E#*F#
6 canvi nivell placeta -1,000 196,000 0,500 -98,000 C#*D#*E#*F#
7 EL02b
8 EL02b01 37,400 37,400 C#*D#*E#*F#
9 EL02b03 87,580 87,580 C#*D#*E#*F#

10 EL02b04 61,410 61,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,530

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 764,180 0,600 458,508 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 2.169,590 0,600 1.301,754 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 924,480 0,600 554,688 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 693,850 0,600 416,310 C#*D#*E#*F#
5 A descontar espais verds
6 EL02a -32,940 0,600 -19,764 C#*D#*E#*F#
7 EL02b -236,210 0,600 -141,726 C#*D#*E#*F#
8 -143,830 0,600 -86,298 C#*D#*E#*F#
9 EL02c -241,130 0,600 -144,678 C#*D#*E#*F#

10 EL02d -95,850 0,600 -57,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.281,284

5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 764,180 0,600 458,508 C#*D#*E#*F#
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2 EL02b 2.169,590 0,600 1.301,754 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 924,480 0,600 554,688 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 693,850 0,600 416,310 C#*D#*E#*F#
5 A descontar espais verds C#*D#*E#*F#
6 EL02a -32,940 0,600 -19,764 C#*D#*E#*F#
7 EL02b -236,210 0,600 -141,726 C#*D#*E#*F#
8 -143,830 0,600 -86,298 C#*D#*E#*F#
9 EL02c -241,130 0,600 -144,678 C#*D#*E#*F#

10 EL02d -95,850 0,600 -57,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.281,284

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per formació replé EL02
2 EL02d
3 EL02d01 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
4 EL02d02 149,760 149,760 C#*D#*E#*F#
5 EL02d03 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
6 canvi nivell aparcament -1,000 15,000 5,000 1,000 -75,000 C#*D#*E#*F#
7 canvi nivell placeta -1,000 196,000 0,500 -98,000 C#*D#*E#*F#
8 EL02b
9 EL02b01 37,400 37,400 C#*D#*E#*F#

10 EL02b03 87,580 87,580 C#*D#*E#*F#
11 EL02b04 61,410 61,410 C#*D#*E#*F#
12 Per formació replé EL04 1.779,530 1.779,530 C#*D#*E#*F#
13 Per formació replé EL05 372,250 372,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.357,310

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada 4.552,100 0,200 910,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,420

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 86

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 24,320 1,270 1,660 51,271 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 27,730 1,350 1,910 71,502 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 1 1,000 12,050 1,150 1,300 18,015 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 8,150 1,170 1,360 12,968 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 1,000 23,100 1,220 1,510 42,555 C#*D#*E#*F#
8 Tram 4 1,000 23,100 1,220 1,510 42,555 C#*D#*E#*F#
9 Tram 5 1,000 19,710 1,170 1,370 31,593 C#*D#*E#*F#

10 Tram 6 1,000 17,480 1,120 1,220 23,885 C#*D#*E#*F#
11 Tram 7 1,000 18,700 1,210 1,470 33,262 C#*D#*E#*F#
12 Tram 8 1,000 20,780 1,180 1,390 34,083 C#*D#*E#*F#
13 Tram 9 1,000 29,270 1,190 1,420 49,460 C#*D#*E#*F#
15 placeta 1,000 15,800 1,190 1,420 26,699 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,848

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 24,320 0,720 17,510 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 27,730 0,720 19,966 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 1 1,000 12,050 0,720 8,676 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 8,150 0,720 5,868 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 1,000 23,100 0,720 16,632 C#*D#*E#*F#
8 Tram 4 1,000 23,100 0,720 16,632 C#*D#*E#*F#
9 Tram 5 1,000 19,710 0,720 14,191 C#*D#*E#*F#

10 Tram 6 1,000 17,480 0,720 12,586 C#*D#*E#*F#
11 Tram 7 1,000 18,700 0,720 13,464 C#*D#*E#*F#
12 Tram 8 1,000 20,780 0,720 14,962 C#*D#*E#*F#
13 Tram 9 1,000 29,270 0,720 21,074 C#*D#*E#*F#
15 placeta 1,000 15,800 0,720 11,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,937

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material reciclat de
formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 24,320 0,970 0,770 18,165 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 27,730 0,970 0,770 20,712 C#*D#*E#*F#
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4 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 1 1,000 12,050 0,970 0,770 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 8,150 0,970 0,770 6,087 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 1,000 23,100 0,970 0,770 17,253 C#*D#*E#*F#
8 Tram 4 1,000 23,100 0,970 0,770 17,253 C#*D#*E#*F#
9 Tram 5 1,000 19,710 0,970 0,770 14,721 C#*D#*E#*F#

10 Tram 6 1,000 17,480 0,970 0,770 13,056 C#*D#*E#*F#
11 Tram 7 1,000 18,700 0,970 0,770 13,967 C#*D#*E#*F#
12 Tram 8 1,000 20,780 0,970 0,770 15,521 C#*D#*E#*F#
13 Tram 9 1,000 29,270 0,970 0,770 21,862 C#*D#*E#*F#
14 placeta 1,000 15,800 0,970 0,770 11,801 C#*D#*E#*F#
15 Tub DN315 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 Tram 1 -1,000 24,320 0,078 -1,897 C#*D#*E#*F#
18 Tram 2 -1,000 27,730 0,078 -2,163 C#*D#*E#*F#
19 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 Tram 1 -1,000 12,050 0,078 -0,940 C#*D#*E#*F#
21 Tram 2 -1,000 8,150 0,078 -0,636 C#*D#*E#*F#
22 Tram 3 -1,000 23,100 0,078 -1,802 C#*D#*E#*F#
23 Tram 4 -1,000 23,100 0,078 -1,802 C#*D#*E#*F#
24 Tram 5 -1,000 19,710 0,078 -1,537 C#*D#*E#*F#
25 Tram 6 -1,000 17,480 0,078 -1,363 C#*D#*E#*F#
26 Tram 7 -1,000 18,700 0,078 -1,459 C#*D#*E#*F#
27 Tram 8 -1,000 20,780 0,078 -1,621 C#*D#*E#*F#
28 Tram 9 -1,000 29,270 0,078 -2,283 C#*D#*E#*F#
29 placeta -1,000 15,800 0,078 -1,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,663

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres excavació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 1 1,000 24,320 1,270 1,660 51,271 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 1,000 27,730 1,350 1,910 71,502 C#*D#*E#*F#
5 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 1 1,000 12,050 1,150 1,300 18,015 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 1,000 8,150 1,170 1,360 12,968 C#*D#*E#*F#
8 Tram 3 1,000 23,100 1,220 1,510 42,555 C#*D#*E#*F#
9 Tram 4 1,000 23,100 1,220 1,510 42,555 C#*D#*E#*F#

10 Tram 5 1,000 19,710 1,170 1,370 31,593 C#*D#*E#*F#
11 Tram 6 1,000 17,480 1,120 1,220 23,885 C#*D#*E#*F#
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12 Tram 7 1,000 18,700 1,210 1,470 33,262 C#*D#*E#*F#
13 Tram 8 1,000 20,780 1,180 1,390 34,083 C#*D#*E#*F#
14 Tram 9 1,000 29,270 1,190 1,420 49,460 C#*D#*E#*F#
15 placeta 1,000 15,800 1,190 1,420 26,699 C#*D#*E#*F#
16 Sorra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 Tram 1 -1,000 24,320 0,970 0,770 -18,165 C#*D#*E#*F#
19 Tram 2 -1,000 27,730 0,970 0,770 -20,712 C#*D#*E#*F#
20 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 Tram 1 -1,000 12,050 0,970 0,770 -9,000 C#*D#*E#*F#
22 Tram 2 -1,000 8,150 0,970 0,770 -6,087 C#*D#*E#*F#
23 Tram 3 -1,000 23,100 0,970 0,770 -17,253 C#*D#*E#*F#
24 Tram 4 -1,000 23,100 0,970 0,770 -17,253 C#*D#*E#*F#
25 Tram 5 -1,000 19,710 0,970 0,770 -14,721 C#*D#*E#*F#
26 Tram 6 -1,000 17,480 0,970 0,770 -13,056 C#*D#*E#*F#
27 Tram 7 -1,000 18,700 0,970 0,770 -13,967 C#*D#*E#*F#
28 Tram 8 -1,000 20,780 0,970 0,770 -15,521 C#*D#*E#*F#
29 Tram 9 -1,000 29,270 0,970 0,770 -21,862 C#*D#*E#*F#
30 placeta -1,000 15,800 0,970 0,770 -11,801 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,450

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 24,320 0,970 0,770 18,165 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 27,730 0,970 0,770 20,712 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 1 1,000 12,050 0,970 0,770 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 8,150 0,970 0,770 6,087 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 1,000 23,100 0,970 0,770 17,253 C#*D#*E#*F#
8 Tram 4 1,000 23,100 0,970 0,770 17,253 C#*D#*E#*F#
9 Tram 5 1,000 19,710 0,970 0,770 14,721 C#*D#*E#*F#

10 Tram 6 1,000 17,480 0,970 0,770 13,056 C#*D#*E#*F#
11 Tram 7 1,000 18,700 0,970 0,770 13,967 C#*D#*E#*F#
12 Tram 8 1,000 20,780 0,970 0,770 15,521 C#*D#*E#*F#
13 Tram 9 1,000 29,270 0,970 0,770 21,862 C#*D#*E#*F#
14 placeta 1,000 15,800 0,970 0,770 11,801 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,398

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 24,320 24,320 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 27,730 27,730 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 1 1,000 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 1,000 8,150 8,150 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 1,000 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
8 Tram 4 1,000 23,100 23,100 C#*D#*E#*F#
9 Tram 5 1,000 19,710 19,710 C#*D#*E#*F#

10 Tram 6 1,000 17,480 17,480 C#*D#*E#*F#
11 Tram 7 1,000 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#
12 Tram 8 1,000 20,780 20,780 C#*D#*E#*F#
13 Tram 9 1,000 29,270 29,270 C#*D#*E#*F#
14 placeta 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,190

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió a Carrer Pedra del Diable 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 placeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text
''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 Connexió a Carrer Pedra del Diable 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 placeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 2,000 2,250 3,330 14,985 C#*D#*E#*F#
2 Connexió a Carrer Pedra del Diable 9,000 2,250 3,330 67,433 C#*D#*E#*F#
3 placeta 2,000 2,250 3,330 14,985 C#*D#*E#*F#
4 arrodoniment 0,597 0,597 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pedra del Diable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 placeta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#
5 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,950

12 FD5ZUK34 m Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil C-250 i bastiment de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Lepant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#
5 Connexió a Carrer Pedra del Diable 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,950

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 03  XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHM1R002 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat, difusor de metacrilat transparent tipus
SIMON KUMA ISTANIUM LED DGCLAS o similar; amb làmpada d'un mòdul de 12 leds de 20 W, de preu alt,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Altura 4,0 m, color negre forja. Inclou equip de conttrol
electrònic per mòduls led marca Osram, model Optotronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FHM5I016 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4 metres d'alçada, de dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons, subministrament i
col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca indicada o similar. Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
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Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

6 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

7 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1
70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de
preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Inclou reactància electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent
cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de
lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 05  PAVIMENTACIÓ
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1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PAVIMENT DE MORTER
2 EL02a 336,240 0,260 87,422 C#*D#*E#*F#
3 EL02d 252,310 0,260 65,601 C#*D#*E#*F#
4 sota asfalt
5 EL02d aparcament 72,690 0,200 14,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,561

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02d aparcament 72,690 0,200 14,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,538

3 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02d aparcament 72,690 72,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,690

4 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02d aparcament 72,690 0,060 2,500 10,904 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,904

5 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PANOT 20x20x4
2 EL02a 317,770 0,100 31,777 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 479,230 0,100 47,923 C#*D#*E#*F#
4 BASE PANOT 20x20x8
5 EL02c 434,980 0,180 78,296 C#*D#*E#*F#
6 BASE BREINCO 60x40
7 EL02a 69,360 0,180 12,485 C#*D#*E#*F#
8 EL02c 83,230 0,180 14,981 C#*D#*E#*F#
9 BASE BREINCO 120x80

10 EL02b 1.359,950 0,180 244,791 C#*D#*E#*F#
11 BASE PAV. CAUTXÚ
12 EL02b 157,440 0,100 15,744 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 445,997

6 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02c 101,700 101,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,700

7 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 317,770 317,770 C#*D#*E#*F#
2 pas Avda Cat. --- aparc. actual ( 8 cm ) -96,000 -96,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 479,230 479,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,000

8 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a
2 pas Avda Catalunya --- aparcament

actual
96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 EL02c pas peatonal 434,980 434,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,980

9 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a
trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines necessàries per la seva
col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 69,360 69,360 C#*D#*E#*F#
2 EL02c 83,230 83,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,590

10 F9F5R003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 120x80x12 cm, col·locat a
trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines necessàries per la seva
col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 1.359,850 1.359,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.359,850
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11 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra de Lafarge, amb
sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense que es
produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en obra, estès, compactat, anivellament i curat.
Inclou tota operació necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 336,240 336,240 C#*D#*E#*F#
2 EL02d placeta 252,310 252,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,550

12 F9P0PC92 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de color vermell, de 70 mm de gruix total (per
alçada de caiguda màxima de 2 m.), formada per una capa d'imprimació, una capa de grànuls nr/sbr m-4 de
cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm
de gruix i una capa de grànuls superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb acabat poròs i barrejat amb un
lligam de poliuretà amb una densitat de 1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu muntatge. Segons UNE-EN 1177.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 157,440 157,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,440

13 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 80,200 80,200 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 80,200 80,200 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,800

14 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats),
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I. Remat
superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer galvanizat soldat a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 35,800 35,800 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 109,900 109,900 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 155,800 155,800 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,500

15 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

16 F981X116 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
secció 120x40x15 cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40
cm de radi, col.locat amb base de formigó. Segons plànols de despeçament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL2c 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL2d 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25
%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02c 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FR43R001 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FR43R002 u Subministrament de Albizia Julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR43R0X1 u Subministrament de Sophora Japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FR43R0X2 u Subministrament de Quercus Rubra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b placeta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FR43R005 u Subministrament de Malus Everest de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02d 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EL02c 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

12 FR4CR001 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1 / EL02a 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 EV1 / EL02d 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

13 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1 / EL02a 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 EV1 / EL02d 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 EV2 / EL02c 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

14 FR4C3635 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1 / EL02a 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 EV1 / EL02d 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

15 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL02c 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

16 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL02c 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

17 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL02c 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

18 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL02c 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

19 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1 / EL02a 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
2 EV1 / EL02d 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
3 EV2 / EL02c 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

20 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1/ EL02a 32,940 32,940 C#*D#*E#*F#
2 EV1/ EL02d 168,120 168,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,060

21 FR3SR003 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1/ EL02a 32,940 32,940 C#*D#*E#*F#
2 EV1/ EL02d 168,120 168,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,060

22 FR3SR002 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV1/ EL02a 32,940 32,940 C#*D#*E#*F#
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2 EV1/ EL02d 168,120 168,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,060

23 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV2/ EL02b 236,210 236,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,210

24 FR11R002 u Acondicionament i neteja d'arbre exsitent (figueres i altres). Inclou maquinària i materials i elements necessàris
per a la realització de la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV2/ EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV3/ EL02b 143,830 0,200 28,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,766

26 FR71151L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV3/ EL02b 143,830 143,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,830

27 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4/ EL02b 143,830 143,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,830

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHC u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa
d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions
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mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02d 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02c 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02d 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer de 2 mm
d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals
estan soldats cinc parelles de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats
laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides per galvanització i
successivament vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a ( entrada Avda. Catalunya ) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02c ( placeta C/Lepant ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQ42R001 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING ABATIBLE P-A de FABREGAS o equivalent, de
secció rectangular, de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària. Colocada sobre base de formigó en masa HM-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02c 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02d 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns d’ancoratge mecànic de Ø10 mm, amb
volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.
- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EL02b 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02c 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 EL02d 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

6 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, fixat
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 EB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4mm, col·locats
0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10 mm de gruix (cada 7 barrots), amb 1 pern
d’ancoratge mecànic de Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 50,100 50,100 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,100

8 EB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm,
tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats 0,15 m, entre eixos. Plaques
correguda inferior i superior d'unió els montants de 820x70 de 10 mm de gruix, frontises i elements de
tancament. Elements de protecció per evitar atrapaments segons normativa vigent. Unions soldades entre
elements.  Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02b 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 09  PARC INFANTIL

1 FQ11UT01 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano )
codi del producte 6.11711, o equivalent de les marques Kompan o HPC; tots els elements segons
especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora.
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Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat
i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ11UT03 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: mediano'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño
Urbano ) codi del producte 6.26401 o equivalent de les marques Kompan o HPC; tots els elements segons
especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora.
Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó hm-20, deixant el joc perfectament col.locat
i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ11UT02 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: pequeño'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan i HPC; tots els elements
segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa
subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ11UT04 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''Mini carrusel'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte 6.26501 o equivalent de les marques Kompan i HPC; Robusta subestructura soldada; mecanisme
lacat amb doble coixinet de boles, resistent a l'aigua i a la sorra; carrussel d'acer inoxidable; diàmetre dels tubs
per subjectar-se 34.7 mm; plataforma composada per taulons de 40 mm, amb relleu, de alerce de muntanya no
impregnada, fustes sense nucli. Alçada equipament 0.80 m; diàmetre 1.00 m, pes 63 Kg. Tots els elements
segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa
subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó armat amb formigó HA-20, de 60x60x55 cm , amb
profunditat de l'excavació de 60 cm; deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ11UT05 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con tobogán y red'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte S3.13192 o equivalent de les marques Kompan o HPC, tots els elements
segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa
subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBB2R001 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil, segons característiques i normativa
municipal.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 10  XARXA DE REG

1 FFYTX930 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres electrovàlvules, una per a arbrat d'aliniació i
dues per a parterres; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides interiorment amb
morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el drenatge. Inclou
marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de
l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model PGV- 201B.
muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model ICV- 301GB.
muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules,
muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa de distribució
d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou tots els accessoris
(Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el conjunt acabat i en
funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss
o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK, completament instal·lat en la
part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02                AE-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFYTX932 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb dues electrovàlvules, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides interiorment amb
morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el drenatge. Inclou
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marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de
l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model PGV- 201B.
muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm, marca HUNTER, model ICV- 301GB.
muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5 bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules,
muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa de distribució
d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm i PN 10 atm, inclou tots els accessoris
(Tés, colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el conjunt acabat i en
funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss
o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK, completament instal·lat en la
part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02                    AE-6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02          AE-6, AE-7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
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- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-6                            EL-02 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 AE-7                            EL-02 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
3 EL-02 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,490

5 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-2              EL-02 89,550 89,550 C#*D#*E#*F#
2 AE-6              EL-02 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
3 AE-7              EL-02 26,980 26,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,780

6 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-6                            EL-02 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 AE-7                            EL-02 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
3 EL-02 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,490

7 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-2              EL-02 89,550 89,550 C#*D#*E#*F#
2 AE-6              EL-02 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
3 AE-7              EL-02 26,980 26,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,780

8 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar, autocompensant,
amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de superficie dels
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arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al
terreny, consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p. d'accessoris i operacions
necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 168,160 168,160 C#*D#*E#*F#
2 143,830 143,830 C#*D#*E#*F#
3 236,210 236,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,200

9 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h,
marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de sectorització de
polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós punt de goter amb laberint i ancorament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 EL02c 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 EL02d 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 27,880 0,300 0,700 5,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,855

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 27,880 0,300 8,364 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,364

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 27,880 27,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,880

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 27,880 0,300 0,500 4,182 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,182

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 27,880 0,300 0,300 2,509 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,509

6 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de Telecomunicacions )
per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 12  XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 0,300 0,850 7,268 C#*D#*E#*F#
2 52,310 0,300 0,850 13,339 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,607

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 0,300 8,550 C#*D#*E#*F#
2 52,310 0,300 15,693 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,243

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra
granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 0,300 0,250 2,138 C#*D#*E#*F#
2 52,310 0,300 0,250 3,923 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,061

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 0,300 0,600 5,130 C#*D#*E#*F#
2 52,310 0,300 0,600 9,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,546

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 0,300 0,250 2,138 C#*D#*E#*F#
2 52,310 0,300 0,250 3,923 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,061

6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-02 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#
2 52,310 52,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,810

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E2  ESPAI LLIURE EL02
Sub-capitol2 13  XARXA D'AIGUA POTABLE
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1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font  formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta  i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 20,710 20,710 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 19,540 19,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,250

2 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part proporcional de colector de connexionat a la xarxa de
sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL02a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 EL02b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 00  MURETS

1 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó neteja 0,800 20,600 0,100 1,648 C#*D#*E#*F#
3 Formigó sabata 0,800 20,600 0,400 6,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,240

2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó neteja 0,800 20,600 0,100 1,648 C#*D#*E#*F#
3 Formigó sabata 0,800 20,600 0,400 6,592 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 111

TOTAL AMIDAMENT 8,240

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó neteja 0,800 20,600 0,100 1,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,648

4 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó sabata 0,800 20,600 0,400 6,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,592

5 G3251PS1 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 1,200 20,600 0,200 4,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,944

6 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó sabata 0,800 20,600 0,400 60,300 397,498 C#*D#*E#*F#
3 Formigó mur h=1,20 m. 1,200 20,600 0,200 60,300 298,123 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,621

7 G4DF2PS1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares Inclou l'entibació,
sistemes de fixació i capa antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així com la neteja i raspallat dels
paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 1,200 20,600 2,000 49,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 49,440

8 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 1,200 20,600 24,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,720

9 G9A12PS1 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 0,460 20,600 9,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,476

10 G7B11PS1 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 2,910 20,600 59,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,946

11 FFB3S022 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de polietilè de diàmetre 150mm. Inclou
excavació de rasa fins a embornal o pou de la xarxa de pluvials més proper, càrrega i transport a abocador i
canon corresponent, així com reblerts amb terres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GD5A5PS1 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma aparca bicicletess EL03b/
Carrer Ernest Lluch

2 Formigó mur h=1,20 m. 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
3 Mur (h.mitja=3,43  m) 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,210

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
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Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada
2 EL03a 648,130 648,130 C#*D#*E#*F#
3 EL03b 291,910 291,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 940,040

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 289,070 289,070 C#*D#*E#*F#
2 99,070 99,070 C#*D#*E#*F#
3 71,190 71,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,330

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 1.624,590 1.624,590 C#*D#*E#*F#
2 551,870 551,870 C#*D#*E#*F#
3 855,140 855,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.031,600

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 291,910 0,600 175,146 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,146

5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 291,910 0,600 175,146 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,146

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per formació replé EL03b
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2 EL03b 289,070 289,070 C#*D#*E#*F#
3 99,070 99,070 C#*D#*E#*F#
4 71,190 71,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,330

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada
2 EL03a 648,130 0,300 194,439 C#*D#*E#*F#
3 EL03b 291,910 0,300 87,573 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,012

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 1,170 1,350 35,081 C#*D#*E#*F#
2 pou-cuneta --- D.2000 1,000 33,000 1,170 1,350 52,124 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,205

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 0,720 15,991 C#*D#*E#*F#
2 pou-cuneta --- D.2000 1,000 33,000 0,720 23,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,751

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material reciclat de
formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 0,970 0,770 16,589 C#*D#*E#*F#
2 1,000 33,000 0,970 0,770 24,648 C#*D#*E#*F#
3 Tub DN315 -1,000 22,210 0,078 -1,732 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 33,000 0,078 -2,574 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,931
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4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres
2 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 1,170 1,350 35,081 C#*D#*E#*F#
3 pou-cuneta --- D.2000 1,000 33,000 1,170 1,350 52,124 C#*D#*E#*F#
4 Sorra
5 Connexió a Carrer Pera del Diable -1,000 22,210 0,970 0,770 -16,589 C#*D#*E#*F#
6 pou-cuneta --- D.2000 -1,000 33,000 0,970 0,770 -24,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,968

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 0,970 0,770 16,589 C#*D#*E#*F#
2 connexió pou-cuneta --- D.2000 1,000 33,000 0,970 0,770 24,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,237

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 22,210 22,210 C#*D#*E#*F#
2 connexió pou-cuneta --- D.2000 mm 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,210

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pou sobre D.2000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text
''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pou-cuneta --- d.2000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 1,000 2,250 3,330 7,493 C#*D#*E#*F#
2 pou sobre D.2000 1,000 2,250 3,330 7,493 C#*D#*E#*F#
3 arrodoniment 0,014 0,014 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Pera del Diable 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió a Carrer Carrer Ernest Lluch 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 GDD2AB28 m Execució de pou-cuneta quadrat, de dimensions exteriors 1.40x1.40 m, amb parets de 20 cm de gruix de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Inclou reixa formada per barres d' acer corrugato AE-37, soldades a
perfil laminar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GD571110 m Cuneta triangular d'e 0,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí ample Parc 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
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Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 03  XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca indicada o similar. Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FHM5I017 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí Parc 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 FHM1I011 u Columna marca Ledinbox, model Street-1 de 5m d'alçada, Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat negre
texturat a la base. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí Parc 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EL03 493,500 493,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 493,500

6 G228V002 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant dos tubs (línia+reserva) de polietilé de
D.125 mm, recolzats sobre solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant.
Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

7 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 631,000 631,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 631,000

8 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 631,000 631,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 631,000

9 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

10 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1
70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de
preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Inclou reactància electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent
cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de
lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FHM1I021 u Lluminaria Urbana 1B de Ledinbox o similar, amb armadura d'injecció d'alumini Material. Acer S-235 JR, amb
làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, amb allotjament
per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí Parc 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 FDK2I011 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat
arrebosat i lliscat; solera de maó calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de fosa dúctil
60x60 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 05  PAVIMENTACIÓ

1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PANOT 20x20x4
2 EL03a 244,900 0,100 24,490 C#*D#*E#*F#
3 BASE PANOT 20x20x8
4 EL03a 58,500 0,180 10,530 C#*D#*E#*F#
5 BASE BREINCO 60x40 C#*D#*E#*F#
6 EL03a 82,020 0,180 14,764 C#*D#*E#*F#
7 BASE PAV. ASFALTIC
8 EL03a 191,500 0,130 24,895 C#*D#*E#*F#

10 Cami parc per a vehicles de servei 1.101,340 0,130 143,174 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,853

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PAVIMENT DE MORTER
2 EL03b 291,910 0,260 75,897 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,897

3 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 89,950 89,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,950

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 244,900 244,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,900

5 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 58,500 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

6 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a
trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines necessàries per la seva
col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 82,020 82,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,020

7 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra de Lafarge, amb
sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense que es
produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en obra, estès, compactat, anivellament i curat.
Inclou tota operació necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 291,910 291,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,910

8 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 El03a 191,500 191,500 C#*D#*E#*F#
2 Cami parc per a vehicles de servei 1.101,340 1.101,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,840

9 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El03a 191,500 0,030 2,500 14,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,363

10 F9A1X001 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adequació camí parc peatonal 605,430 0,100 60,543 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,543

11 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 159,600 159,600 C#*D#*E#*F#
2 EL03b 358,860 358,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 518,460

12 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats),
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I. Remat
superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer galvanizat soldat a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#
2 EL03b 153,810 153,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,210

13 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 F9H1X002 t Paviment de mescla bituminosa de color albero amb composició de microaglomerat, amb betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Cami parc per a vehicles de servei 1.101,340 0,030 2,500 82,601 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,601

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV2/ EL03a 43,140 43,140 C#*D#*E#*F#
2 10,670 10,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,810

2 FR6PR001 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 3 a 6 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de de dimensiones adequades cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres existents ubicats en zona de
vials

7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FR11R001 m2 Acondicionament, neteja i manteniment parc. Comprenent neteja sotabosc, retirada arbres malats i eliminació
d'espècies invasores. Conservació de la massa vegetal autòctona. Recollida de brossa amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor y transport a abocador.Trituració de la massa vegetla retirada. Gestió de
residus inclosa.
Inclou maquinària i materials i elements necessàris per a la realització de la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELV5 / EL03b 6.124,520 6.124,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.124,520

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHC u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa
d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions
mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 EL03b 7,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQZ5R002 u Aparcament de bicicletes doble, de deu places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer de 2 mm
d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals
estan soldats cinc parelles de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats
laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat. Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer
inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament vernissades amb pintures en pols de polièster.
Cargols d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b Nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 EL03b Sud 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FQ42R001 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING ABATIBLE P-A de FABREGAS o equivalent, de
secció rectangular, de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària. Colocada sobre base de formigó en masa HM-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 G6A1N080 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 10 cm. de diàmetre
cada metre i dos pals travessers (superior i intermig) d´unió entre ells. S´inclouen les unions metàl.liques.
(XTN080)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

6 EB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns d’ancoratge mecànic de Ø10 mm, amb
volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.
- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
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Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,600

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 08  SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a / Carril Bicicletes 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a / Carril Bicicletes
2 Cediu el pas 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#
3 Símbo bicicleta 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Fletxes de direcció 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,080

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a / Carril Bicicletes
2 Suport placa senyalització carril 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03a / Carril Bicicletes
2 Placa senyalització carril 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 10  XARXA DE REG

1 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-2              EL-03 81,580 81,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,580

2 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-2              EL03 81,580 81,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,580

3 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h,
marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de sectorització de
polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós punt de goter amb laberint i ancorament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03c 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 b Parc 252,000 0,300 0,700 52,920 C#*D#*E#*F#
2 EL-03 a 103,300 0,300 0,800 24,792 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 77,712

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 b Parc 252,000 0,300 75,600 C#*D#*E#*F#
2 EL-03 a 103,300 0,300 30,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,590

3 FDG5X001 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x18 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 Parc 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
2 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

4 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 a 103,300 103,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,300

5 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 b Parc 252,000 0,300 0,500 37,800 C#*D#*E#*F#
2 EL-03 a 103,300 0,300 0,500 15,495 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,295

6 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-03 b Parc 252,000 0,300 0,200 15,120 C#*D#*E#*F#
2 EL-03 a 103,300 0,300 0,300 9,297 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,417

7 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL 03a Telefónica
2 EL 03 b Parc Ajuntament 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de Telecomunicacions )
per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El 03 a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL 03 b Parc 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 El 03 a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E3  ESPAI LLIURE EL03
Sub-capitol2 13  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font  formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta  i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 30,240 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,240

2 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part proporcional de colector de connexionat a la xarxa de
sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL03b 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 1.090,210 1.090,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.090,210

2 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a01 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
2 EL04a02 8,320 8,320 C#*D#*E#*F#
3 EL04a03 143,890 143,890 C#*D#*E#*F#
4 EL04a04 54,490 54,490 C#*D#*E#*F#
5 EL04a05 254,920 254,920 C#*D#*E#*F#
6 EL04a06 95,690 95,690 C#*D#*E#*F#
7 EL04a07 225,900 225,900 C#*D#*E#*F#
8 EL04a08 284,700 284,700 C#*D#*E#*F#
9 EL04a09 117,600 117,600 C#*D#*E#*F#

10 EL04a10 574,520 574,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.779,530

3 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 1.090,210 0,600 654,126 C#*D#*E#*F#
2 A descontar espais verds 249,580 -0,600 -149,748 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,378

4 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 1.090,210 0,600 654,126 C#*D#*E#*F#
2 A descontar espais verds 249,580 -0,600 -149,748 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,378
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5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada
2 EL04a 1.090,210 0,200 218,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,042

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 10,390 1,070 1,050 11,673 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 21,860 1,090 1,120 26,687 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 29,770 1,210 1,480 53,312 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 29,770 1,290 1,710 65,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,342

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest LluchCarrer
Ernest Lluch

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 1,000 10,390 0,720 7,481 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 21,860 0,720 15,739 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 29,770 0,720 21,434 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 29,770 0,720 21,434 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,088

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material reciclat de
formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 10,390 0,970 0,770 7,760 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 21,860 0,970 0,770 16,327 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 29,770 0,970 0,770 22,235 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 29,770 0,970 0,770 22,235 C#*D#*E#*F#
6 Tub DN315 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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7 Tram 1 -1,000 10,390 0,078 -0,810 C#*D#*E#*F#
8 Tram 2 -1,000 21,860 0,078 -1,705 C#*D#*E#*F#
9 Tram 3 -1,000 29,770 0,078 -2,322 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 -1,000 29,770 0,078 -2,322 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,398

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 1 1,000 10,390 1,070 1,050 11,673 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 1,000 21,860 1,090 1,120 26,687 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3 1,000 29,770 1,210 1,480 53,312 C#*D#*E#*F#
6 Tram 4 1,000 29,770 1,290 1,710 65,670 C#*D#*E#*F#
7 Sorra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 1 -1,000 10,390 0,970 0,770 -7,760 C#*D#*E#*F#

10 Tram 2 -1,000 21,860 0,970 0,770 -16,327 C#*D#*E#*F#
11 Tram 3 -1,000 29,770 0,970 0,770 -22,235 C#*D#*E#*F#
12 Tram 4 -1,000 29,770 0,970 0,770 -22,235 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,785

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 10,390 0,970 0,770 7,760 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 21,860 0,970 0,770 16,327 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 29,770 0,970 0,770 22,235 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 29,770 0,970 0,770 22,235 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,557

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 10,390 10,390 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 21,860 21,860 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 29,770 29,770 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 29,770 29,770 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 91,790

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text
''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 4,000 2,250 3,330 29,970 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment 0,030 0,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
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Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 03  XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I016 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4 metres d'alçada, de dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons, subministrament i
col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FHM1R002 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat, difusor de metacrilat transparent tipus
SIMON KUMA ISTANIUM LED DGCLAS o similar; amb làmpada d'un mòdul de 12 leds de 20 W, de preu alt,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Altura 4,0 m, color negre forja. Inclou equip de conttrol
electrònic per mòduls led marca Osram, model Optotronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de projectors a dos nivells 7 i 5 m, marca indicada
o similar. Material. Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb certificat de conformitat
CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

6 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

7 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street 210-70W-HM o
similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus
Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FHN7I002 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat i sistema de tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street 210-35W-HM o
similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus
Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en taller.
Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 05  PAVIMENTACIÓ

1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE BREINCO 60x40
2 EL04a 596,400 0,180 107,352 C#*D#*E#*F#
3 BASE PAV. ASFALTIC
4 EL04a 141,810 0,130 18,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,787

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PAVIMENT DE MORTER
2 EL04a 89,990 0,260 23,397 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,397

3 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a
trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines necessàries per la seva
col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 596,400 596,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,400

4 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra de Lafarge, amb
sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense que es
produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en obra, estès, compactat, anivellament i curat.
Inclou tota operació necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 89,990 89,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,990

5 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 141,810 141,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,810

6 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 141,810 0,030 2,500 10,636 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,636

7 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 126,600 126,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,600

8 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats),
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I. Remat
superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer galvanizat soldat a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 119,600 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,600

9 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25
%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL04a 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL04a 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EV4 / EL04a 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL04a 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL04a 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL04a 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

13 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4/ EL04a 249,580 249,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,580

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHC u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa
d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats corbats de xapa d'acer de 2 mm
d'espessor amb plaques d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals
estan soldats cinc parelles de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada als costats
laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides per galvanització i
successivament vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 08  SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a / Carril Bicicletes 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a / Carril Bicicletes
2 Cediu el pas 2,000 0,540 1,080 C#*D#*E#*F#
3 Símbo bicicleta 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Fletxes de direcció 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,080

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a / Carril Bicicletes
2 Suport placa senyalització carril 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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4 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a / Carril Bicicletes
2 Placa senyalització carril 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 10  XARXA DE REG

1 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04          AE-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-4                            EL-04 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

3 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 AE-5              EL-04 106,320 106,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,320

4 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-4                            EL-04 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

5 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-5              EL-04 106,320 106,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,320

6 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar, autocompensant,
amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de superficie dels
arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al
terreny, consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p. d'accessoris i operacions
necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 116,390 116,390 C#*D#*E#*F#
2 116,410 116,410 C#*D#*E#*F#
3 109,190 109,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,990

7 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h,
marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de sectorització de
polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós punt de goter amb laberint i ancorament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL04a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
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Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 74,000 0,300 0,800 17,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,760

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 74,000 0,300 22,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63 mm,, amb subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit
amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i
d'acord a les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL 04 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 74,000 0,300 0,500 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 74,000 0,300 0,300 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,660

6 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT ( Infraestructura Comú de Telecomunicacions )
per a instal·lacions d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

7 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 12  XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 112,220 0,300 0,850 28,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,616

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 112,220 0,300 33,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,666

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra
granítica de 0-3,5 mm de grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 112,220 0,300 0,250 8,417 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,417

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 112,220 0,300 0,600 20,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,200

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 EL-04 112,220 0,300 0,250 8,417 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,417

6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma , soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 112,220 112,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,220

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E4  ESPAI LLIURE EL04
Sub-capitol2 13  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 0,600 0,800 55,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,320

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 0,600 69,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,150

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 0,600 0,600 41,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,490

4 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 115,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,250

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 0,600 0,200 13,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,830

6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-04 115,250 0,600 0,600 41,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,490

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a un gruix de fins a 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 1.498,430 1.498,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.498,430

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05a01 289,110 289,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,110

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05a02 1,000 346,390 346,390 C#*D#*E#*F#
2 EL05a03 1,000 634,430 634,430 C#*D#*E#*F#
3 EL05a04 4,000 17,820 71,280 C#*D#*E#*F#
4 EL05a05 1,000 43,110 43,110 C#*D#*E#*F#
5 EL05a06 1,000 51,910 51,910 C#*D#*E#*F#
6 EL05a07 1,000 99,360 99,360 C#*D#*E#*F#
7 EL05a08 1,000 28,740 28,740 C#*D#*E#*F#
8 EL05a09 1,000 54,920 54,920 C#*D#*E#*F#
9 EL05a10 1,000 46,230 46,230 C#*D#*E#*F#

10 EL05a11 1,000 19,570 19,570 C#*D#*E#*F#
11 EL05a12 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

AMIDAMENTS Data: 16/07/15 Pàg.: 145

12 EL05a13 1,000 21,450 21,450 C#*D#*E#*F#
13 EL05a14 3,000 59,160 177,480 C#*D#*E#*F#
14 EL05a15 1,000 102,630 102,630 C#*D#*E#*F#
15 EL05a16 1,000 178,670 178,670 C#*D#*E#*F#
16 EL05a17 1,000 147,550 147,550 C#*D#*E#*F#
17 EL05a18 1,000 153,930 153,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.225,650

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 1.498,430 0,600 899,058 C#*D#*E#*F#
2 A descontar espais verds
3 165,310 -0,600 -99,186 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 799,872

5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 1.498,430 0,600 899,058 C#*D#*E#*F#
2 A descontar espais verds C#*D#*E#*F#
3 165,310 -0,600 -99,186 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 799,872

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per formació replé EL05
2 EL05a01 289,110 289,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,110

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada
2 EL05 1.498,430 0,200 299,686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,686

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
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Sub-capitol2 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 14,800 1,120 1,220 20,223 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 20,210 1,140 1,280 29,490 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 19,500 1,150 1,310 29,377 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 23,310 1,150 1,300 34,848 C#*D#*E#*F#
6 Tram 5 1,000 29,270 1,160 1,340 45,497 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,435

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 14,800 0,720 10,656 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 20,210 0,720 14,551 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 19,500 0,720 14,040 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 23,310 0,720 16,783 C#*D#*E#*F#
6 Tram 5 1,000 29,270 0,720 21,074 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,104

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material reciclat de
formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 14,800 0,970 0,770 11,054 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 20,210 0,970 0,770 15,095 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 19,500 0,970 0,770 14,565 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 23,310 0,970 0,770 17,410 C#*D#*E#*F#
6 Tram 5 1,000 29,270 0,970 0,770 21,862 C#*D#*E#*F#
7 Tub DN315 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 1 -1,000 14,800 0,078 -1,154 C#*D#*E#*F#
9 Tram 2 -1,000 20,210 0,078 -1,576 C#*D#*E#*F#

10 Tram 3 -1,000 19,500 0,078 -1,521 C#*D#*E#*F#
11 Tram 4 -1,000 23,310 0,078 -1,818 C#*D#*E#*F#
12 Tram 5 -1,000 29,270 0,078 -2,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,634

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb material de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch
2 Terres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 1 1,000 14,800 1,120 1,220 20,223 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 1,000 20,210 1,140 1,280 29,490 C#*D#*E#*F#
5 Tram 3 1,000 19,500 1,150 1,310 29,377 C#*D#*E#*F#
6 Tram 4 1,000 23,310 1,150 1,300 34,848 C#*D#*E#*F#
7 Tram 5 1,000 29,270 1,160 1,340 45,497 C#*D#*E#*F#
8 Connexió a Carrer Ernest Lluch
9 Sorra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 1 -1,000 14,800 0,970 0,770 -11,054 C#*D#*E#*F#
11 Tram 2 -1,000 20,210 0,970 0,770 -15,095 C#*D#*E#*F#
12 Tram 3 -1,000 19,500 0,970 0,770 -14,565 C#*D#*E#*F#
13 Tram 4 -1,000 23,310 0,970 0,770 -17,410 C#*D#*E#*F#
14 Tram 5 -1,000 29,270 0,970 0,770 -21,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,449

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 14,800 0,970 0,770 11,054 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 20,210 0,970 0,770 15,095 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 19,500 0,970 0,770 14,565 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 23,310 0,970 0,770 17,410 C#*D#*E#*F#
6 Tram 5 1,000 29,270 0,970 0,770 21,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,986

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 1,000 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 20,210 20,210 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 1,000 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
5 Tram 4 1,000 23,310 23,310 C#*D#*E#*F#
6 Tram 5 1,000 29,270 29,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,090

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre interior, per col·lectors de DN fins a 800
mm, de fins a 3 m de profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat, realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de
Euro
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profunditat, segons planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent entibació i apuntalament,
cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa, segons planol de detall, i tall de la meitat
superior del tub. S'inclouen tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i durabilitat de
la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de diàmetre interior, formada per peces
circulars de formigó prefabricat, colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb formigonera de 165
l. fins completar l'altura segons els planols de perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons
planol de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 800 mm de
diàmetre i classe D400, d'alta qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa porta el text
''Ajuntament de Parets/Clavegueram''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 5,000 2,250 3,330 37,463 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment 0,537 0,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil D400; la caixa de dimensions 70x30 cm
formada amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i tancament de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a Carrer Ernest Lluch 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 03  XARXA D'ENLLUMENAT
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1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10 metres d'alçada, de dimensions
800x800x1100 segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del fons,
subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del Plec
de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors. h=10 m, marca indicada o similar. Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub de polietilé de doble capa de D.80-90 mm,
formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per fora i llis per dins, envoltat de dau de
formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la capa de sorra, fils guia en cada conducte i
maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

4 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

5 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs
connexions.Execució segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

6 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1
70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de
preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Inclou reactància electrònica programable marca Osram, model Powertronic, programable independent
cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat de
lluminària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 05  PAVIMENTACIÓ

1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PANOT 20x20x4
2 EL05 655,050 0,100 65,505 C#*D#*E#*F#
3 BASE BREINCO 60x40
4 EL05 146,440 0,180 26,359 C#*D#*E#*F#
5 BASE PAV. CAUTXÚ
6 EL05 112,850 0,100 11,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,149

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE PAVIMENT DE MORTER
2 EL05 398,860 0,260 103,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,704

3 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 655,050 655,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 655,050

4 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod. Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a
trencajuntes, segons plànos de detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
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Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes les feines necessàries per la seva
col·locació, inclòs part proporcional de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 146,440 146,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,440

5 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central model Artevia Sorra de Lafarge, amb
sorres seleccionades i additius d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense que es
produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en obra, estès, compactat, anivellament i curat.
Inclou tota operació necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en amarillo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 398,860 398,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,860

6 F9P0PC92 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de color vermell, de 70 mm de gruix total (per
alçada de caiguda màxima de 2 m.), formada per una capa d'imprimació, una capa de grànuls nr/sbr m-4 de
cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm
de gruix i una capa de grànuls superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb acabat poròs i barrejat amb un
lligam de poliuretà amb una densitat de 1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu muntatge. Segons UNE-EN 1177.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 112,850 112,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,850

7 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 241,800 241,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,800

8 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats),
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I. Remat
superior de la xapa amb un rodó de Ø20 mm d'acer galvanizat soldat a la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 102,800 102,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,800

9 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000
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Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25
%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FR4544X1 u Subministrament de Robinia Cascarouge de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4 / EL05 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

12 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EV4/ EL05 165,310 165,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,310

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 07  MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHC u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa
d'alumini ref. 1111 de la sèrie Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat amb fixacions
mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4mm, col·locats
0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10 mm de gruix (cada 7 barrots), amb 1 pern
d’ancoratge mecànic de Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 49,340 49,340 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,340

4 EB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents. Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm,
tancats per l’extrem superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats 0,15 m, entre eixos. Plaques
correguda inferior i superior d'unió els montants de 820x70 de 10 mm de gruix, frontises i elements de
tancament. Elements de protecció per evitar atrapaments segons normativa vigent. Unions soldades entre
elements.  Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 09  PARC INFANTIL

1 FQ11UT01 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano )
codi del producte 6.11711, o equivalent de les marques Kompan o HPC; tots els elements segons
especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora.
Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc perfectament col.locat
i en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ11UT02 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles: pequeño'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan i HPC; tots els elements
segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa
subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ11UT05 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con tobogán y red'' de la casa BDU ( Barcelona
Diseño Urbano ) codi del producte S3.13192 o equivalent de les marques Kompan o HPC, tots els elements
segons especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà certificat de la empresa
subministradora. Inclou formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBB2R001 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil, segons característiques i normativa
municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 10  XARXA DE REG

1 FFYTX915 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre electrovàlvules, dues per a arbrat
d'aliniació i dues per a parterres, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb maó calat, revestides interiorment amb
morter de ciment i allisat. Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el drenatge. Inclou
marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions necessaris per la execució completa de
l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model PGV- 151B.
muntada per alimentar el tub de reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm, marca HUNTER, model ICV- 301GB.
muntades per alimentar el tub de reg PEBD de DN 40 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.
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4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg de DN 50mm PN 10. Totalment
connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5 bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules,
muntada entre brides sobre tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa de distribució
d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés,
colzes, reduccions, etc..) i unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la instal·lació per deixar el conjunt acabat i en
funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss
o similar, controlat per infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK, completament instal·lat en la
part alta de l'arqueta, inclou cables i connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-05                    AE-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40 mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació exempt de materials superiors a 8
cm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de sauló;
- Transport de terres restants a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-5                            EL-05 24,770 24,770 C#*D#*E#*F#
2 EL-05 53,840 53,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,610

3 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat al final de cada línia de reg per
goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AE-5                            EL-05 24,770 24,770 C#*D#*E#*F#
2 EL-05 53,840 53,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,610
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4 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat tipus Tech-Line o similar, autocompensant,
amb línies de reg cada 0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de superficie dels
arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al
terreny, consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada línia, així com p.p. d'accessoris i operacions
necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL-05 51,140 51,140 C#*D#*E#*F#
2 34,200 34,200 C#*D#*E#*F#
3 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
4 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
5 34,210 34,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,150

5 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h,
marca Tech-Line, amb microtub distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de sectorització de
polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós punt de goter amb laberint i ancorament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol 2F  FASE 2- RESTA SECTOR
Titol 3 EL  ESPAIS LLIURES
Sub-capitol2 E5  ESPAI LLIURE EL05
Sub-capitol2 13  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font  formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de distribució fins a l'arqueta on hi haurà la
clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta  i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució completa de l'escomesa i assegurar la
seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades per la companyia Cassa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 46,300 46,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,300

2 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part proporcional de colector de connexionat a la xarxa de
sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EL05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUPARETS-2
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 F221XXSS u Import corresponent a la totalitat de les despeses de Seguretat i Salut necessàries per l'execució de l'obra,
segons Estudi de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 01 ENDERROCS

1 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 31)

8,54 40,440 345,36

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

3,64 116,810 425,19

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 64)

19,54 18,556 362,58

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 66)

7,22 18,556 133,97

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 18,556 103,54

6 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

25,70 18,556 476,89

7 F219X003 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis,
incloent l'excavació fins a trobar els diferents serveis, retirada del
material sobrant de l'excavació, càrrega sobre camió (inclòs temps
d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).  (P - 39)

944,42 1,000 944,42

TOTAL Titol 3 01.1F.01 2.791,95

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 658,901 368,98

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 46)

4,51 621,500 2.802,97

3 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 63) 4,02 0,000 0,00
4 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material

tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 0,000 0,00

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 313,584 1.840,74
6 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 313,584 1.596,14

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 60)

1,50 0,000 0,00

8 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 621,500 3.467,97
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TOTAL Titol 3 01.1F.02 10.076,80

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 03 XARXA DE SANEJAMENT

1 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)

520,32 1,000 520,32

2 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 1,000 95,46

3 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 8,000 125,20

4 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 2,000 385,00

5 FDLAX002 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315
mm, de fins a 20 m de llargada. Inclou excavació, reblert de sorra i
cobriment de la rasa amb terreny natural. També inclou senyal
d'escomesa a la xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1
m de llarg i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i formigonat a la
seva base. Amb una marca de pintura blava en la seva part superior
vista. (P - 162)

530,89 2,000 1.061,78

6 JFFFZ001 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de
tots els col·lectors, tant en vialitat com en espais lliures (P - 341)

5.684,75 1,000 5.684,75

TOTAL Titol 3 01.1F.03 7.872,51

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2
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Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 04 XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 24,400 101,99

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 24,400 148,84

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63
mm,, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 152)

21,62 61,000 1.318,82

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 17,080 81,64

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 9,760 30,74

6 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 158)

541,24 2,000 1.082,48

7 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT (
Infraestructura Comú de Telecomunicacions ) per a instal·lacions
d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 159)

519,00 1,000 519,00

8 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 3,000 701,82

TOTAL Titol 3 01.1F.04 3.985,33

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 49)

9,59 33,648 322,68

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 42,060 256,57

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
procedent de material reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 57)

33,14 25,236 836,32

4 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 167)

47,88 70,100 3.356,39
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5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

16,61 8,412 139,72

6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 25,236 140,82

7 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160
mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil, revestiments interior i exterior
d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat
EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot
segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i
col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ). (P - 260)

473,13 2,000 946,26

8 FDZ0018 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de
diàmetre nominal 150mm, i 16 bar de pressió nominal. Inclou els
corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra. (P - 163)

820,24 1,000 820,24

9 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada general i el colze. (P - 257)

441,11 1,000 441,11

10 FN11X002 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la
Companyia subministradora Cassa, incloent la totalitat d'obra civil i
d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i treballs per deixar la
xarxa completament connectada i en funcionament. (P - 258)

377,83 1,000 377,83

TOTAL Titol 3 01.1F.05 7.637,94

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 06 XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 11,982 50,08

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 14,097 85,99

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de
grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions  (P - 312)

30,50 3,524 107,48

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

25,75 8,458 217,79

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 3,524 11,10

6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 175)

26,00 46,990 1.221,74

TOTAL Titol 3 01.1F.06 1.694,18

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 08 XARXA D'ENLLUMENAT VIARI

euros
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1 F219I020 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant
soterrada com aèria. Inclou la demolició, retirada, desmuntatge,
càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i transport a
abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa
(columnes, braços a façanes, luminàries, daus de cimentació,
canalització, pericons,...). Inclou també el cànon d'abocament.  (P - 36)

1.115,00 1,000 1.115,00

2 F21EI021 pa Arrencada de columna i demolició de la fonamentació o desmuntatge
de braç de la façana, inclou càrrega a camió, transport fins l'abocador i
canon d'abocament. (P - 43)

920,00 1,000 920,00

3 F219I023 pa Connexió de punts de llum de nova execució, amb circuit existent
c/Lepant.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a
deixar els punts de llum i els circuits en servei.

(P - 37)

275,00 1,000 275,00

4 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub
de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

12,79 63,000 805,77

5 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 63,000 242,55

6 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 63,000 360,36

7 FHM5A103 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 242)

105,73 3,000 317,19

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 3,000 149,55

9 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 234)

320,66 3,000 961,98

10 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector
d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i sistema de
tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street
210-70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb
halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master
CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

(P - 246)

425,92 3,000 1.277,76

11 F219X006 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del
Sector. La partida inclou l'execució de totes aquelles feines i el
suministre de tot el material necessari per assegurar el funcionament
de la xarxa. (P - 40)

2.561,90 1,000 2.561,90

12 FG3EX003 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat
públic, incloent redacció, Certificat Final d'Obra, legalització, drets de

1.164,83 1,000 1.164,83

euros
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visats i taxes d'organismes.  (P - 191)
13 FHTYX001 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a

l'enllumenat públic i escomesa des de la xarxa de Baixa Tensió. (P -
251)

3.845,23 1,000 3.845,23

TOTAL Titol 3 01.1F.08 13.997,12

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 1F FASE 1 -CARRER LEPANT

Titol 3 11 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 54)

1,30 522,640 679,43

2 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció de 20x20
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, inclosa a la
partida, i rejuntada amb morter M-5 (P - 77)

23,54 195,990 4.613,60

3 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 81)

75,37 15,680 1.181,80

4 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 82)

10,11 65,330 660,49

5 F974X001 m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 83)

8,59 130,660 1.122,37

6 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 85,829 5.644,12

7 F9F1522C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de ciment de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 93)

30,17 84,890 2.561,13

8 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 91)

20,82 70,600 1.469,89

9 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 103)

0,85 300,830 255,71

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 104)

0,35 300,830 105,29

11 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-8 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 99)

48,25 30,083 1.451,50

12 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i
compactada

(P - 101)

152,47 22,563 3.440,18

TOTAL Titol 3 01.1F.11 23.185,51

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 01 ENDERROCS

euros
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1 E225X001 u Clausura i Sellat de pou amb graves procedents de granulat reciclat
mixt formigó-ceràmica; i formigó al metre superior. (P - 3)

244,28 2,000 488,56

2 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 106) 2,54 29,460 74,83
3 G219Q200 m2 Fressat per cm d' espessor de paviment de mescles bituminoses,

inclòss càrrega mecànica o manual, transport a abocador dels
materiales resultants, canon de vertut i mantenimento de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície.

(P - 303)

0,57 101,740 57,99

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 32)

3,07 2.311,710 7.096,95

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 31)

8,54 889,880 7.599,58

6 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 30)

6,45 7.911,830 51.031,30

7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

3,64 356,650 1.298,21

8 E2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

149,09 165,766 24.714,05

9 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 28)

3,46 316,000 1.093,36

10 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 41)

15,89 117,830 1.872,32

11 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 44)

11,53 20,000 230,60

12 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 1)

5,61 12.540,260 70.350,86

13 K215XX01 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i
elements de fixació, subjecta mecànicament sobre corretja estructural
a menys de 20 m d'alçada, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà de el 30%; amb mitjans i equips adequats. Fins i tot p / p
de desmuntatge de rematades, canalons i baixants, mesuraments
d'amiant (ambientals i personals), neteja, plastificat, etiquetatge i
paletitzat de les plaques en zona delimitada i protegida, retirada i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre cami (P - 343)

25,71 5.862,000 150.712,02

14 K2RA7FD0 kg Transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 345)

0,14 70.344,000 9.848,16

15 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 344)

11,60 3.037,500 35.235,00

16 K2157011 m2 Arrencada de plaques conformades de tancaments amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 342)

2,93 2.654,475 7.777,61

17 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 66)

7,22 3.692,266 26.658,16

18 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la

25,70 3.692,266 94.891,24

euros
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LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

19 F219X002 u Execució de totes les cates necessàries per a localització de serveis,
incloent l'excavació fins a trobar els diferents serveis, retirada del
material sobrant de l'excavació, càrrega sobre camió (inclòs temps
d'espera per a la càrrega) i transport a abocador (inclòs cànnon
d'abocament).  (P - 38)

1.484,42 1,000 1.484,42

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.01 492.515,22

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 18.287,004 10.240,72

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 46)

4,51 29.907,440 134.882,55

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 11.752,108 67.574,62

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 6.704,616 39.356,10
5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 6.704,616 34.126,50

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 60)

1,50 4.136,540 6.204,81

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 14.018,792 78.224,86

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.02 370.610,16

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 03 XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 2.348,031 9.814,77

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 53)

1,10 1.043,571 1.147,93

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra procedent de material reciclat de formigó, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 58)

35,45 579,022 20.526,33

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 1.662,566 7.947,07

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 685,465 3.824,89

euros
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6 FD7JX001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 141)

32,84 403,500 13.250,94

7 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 139)

45,16 161,670 7.301,02

8 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 600 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 140)

61,16 85,050 5.201,66

9 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)

520,32 16,000 8.325,12

10 GDD1X004 u Subministrament i colocació de pou de resalt de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de 3 a 6 m de profunditat,
segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 6m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incluint
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=10 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

1.175,32 2,000 2.350,64

euros
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Tot segons especificacions i segons planols. (P - 328)
11 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i

amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 18,000 1.718,28

12 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 135,000 2.112,75

13 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 54,000 10.395,00

14 FDLAX002 u Subministre i execució d'escomesa amb tub de PEAD de diàmetre 315
mm, de fins a 20 m de llargada. Inclou excavació, reblert de sorra i
cobriment de la rasa amb terreny natural. També inclou senyal
d'escomesa a la xarxa de sanejament formada per un tub de pvc d' 1
m de llarg i 110 mm de diàmetre hincat en el terreny i formigonat a la
seva base. Amb una marca de pintura blava en la seva part superior
vista. (P - 162)

530,89 35,000 18.581,15

15 GD5AA000 u Instalació de piezòmetre per control del nivell freàtic. (P - 326) 1.132,95 3,000 3.398,85
16 JFFFZ001 u Inspecció en càmera de video per a comprovació final de l'execució de

tots els col·lectors, tant en vialitat com en espais lliures (P - 341)
5.684,75 1,000 5.684,75

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.03 121.581,15

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 04 XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 328,410 1.372,75

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 417,300 2.545,53

3 FDG5X001 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x18
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 154)

15,72 181,000 2.845,32

4 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63
mm,, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 152)

21,62 946,000 20.452,52

5 FDG3X002 m Construcció de secció formada per 6 conductes de PE de diàmetre 63
mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 45x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció

32,59 176,000 5.735,84

euros
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facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 153)
6 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb

material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 208,650 997,35

7 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 125,190 394,35

8 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 158)

541,24 19,000 10.283,56

9 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT (
Infraestructura Comú de Telecomunicacions ) per a instal·lacions
d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 159)

519,00 24,000 12.456,00

10 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 43,000 10.059,42

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.04 67.142,64

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FDZG0002 m Desmuntatge de canalització xarxa abastament i de tots els seus
elements.
Incloent:
- excavació fins a trobar la canalització; carregant amb medis manuals
i/o mecànics el material excavat sobre camió i transportant-lo fins a
abocador autoritzat;
- ús de la maquinària necessària;
- desconnexió dels extrems mitjançant l'ús de peces especials;
- transport, càrrega i descàrrega de material a desguàs o a abocador
homologat (aportar certificat)
- transport, càrrega i descàrrega de material reutilizable a magatzem
(aportar certificat)
Es seguiran les indicacions que realitzi la companyia suministradora.
(P - 164)

14,38 815,000 11.719,70

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 49)

9,59 929,371 8.912,67

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 1.161,714 7.086,46

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
procedent de material reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 57)

33,14 697,029 23.099,54

5 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 167)

47,88 886,710 42.455,67

6 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 166)

36,99 1.049,480 38.820,27

euros
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7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

16,61 232,343 3.859,22

8 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 697,029 3.889,42

9 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 160
mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil, revestiments interior i exterior
d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat
EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot
segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i
col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ). (P - 260)

473,13 5,000 2.365,65

10 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 110
mm, de 16 bar de PN, de fosa dúctil, revestiments interior i exterior
d'epoxy ( 200 micres), eix d'acer inoxidable i juntes d'estanquitat
EPDM; preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Tot
segons Plec de Condicions Tècniques de la Companyia
Subministradora Cassa. Inclou obra civil, consistent en subministre i
col·locació de tub vertical i col·locació de trampilló de vorera (
subministre de trampilló per part de Companyia ). (P - 259)

343,95 4,000 1.375,80

11 FJM37BE4 u Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou vàlvula de bola. (P - 253)

729,76 4,000 2.919,04

12 FDZ0018 u Subministre i col·locació de vàlvula de desguàs a pous de pluvials de
diàmetre nominal 150mm, i 16 bar de pressió nominal. Inclou els
corresponents ancoratges.
Inclou també l'execució del propi pericó, de mides 57x57x125 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra. (P - 163)

820,24 4,000 3.280,96

13 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior. Inclou vàlvula entre la canonada general i el colze. (P - 257)

441,11 5,000 2.205,55

14 FN11X002 u Connexió de la nova xarxa a xarxa existent, a realitzar per la
Companyia subministradora Cassa, incloent la totalitat d'obra civil i
d'obra mecànica. Inclou la totalitat de materials i treballs per deixar la
xarxa completament connectada i en funcionament. (P - 258)

377,83 2,000 755,66

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.05 152.745,61

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 06 XARXA DE GAS XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 123,984 518,25

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 145,863 889,76

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de
grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions  (P - 312)

30,50 36,466 1.112,21

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

25,75 87,517 2.253,56

euros
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5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 36,466 114,87

6 FFB3C325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 173)

42,46 164,250 6.974,06

7 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 175)

26,00 321,960 8.370,96

8 FK22X001 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs (P -
254)

1.702,35 1,000 1.702,35

9 FK22X002 u Vàlvula de de seguretat d'interrupció, embridada, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs (P -
255)

1.105,50 3,000 3.316,50

10 FKPMX001 u Execució de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent, situada al
carrer Bonaventura Calopa. Inclou el subministrament i col·locació
d'accessoris necessaris, així com també l'ús de peces especials.
Inclou tota l'obra civil associada. (P - 256)

3.713,78 4,000 14.855,12

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.06 40.107,64

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 07 XARXES ELÈCTRIQUES

Sub-capitol2 7A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

Título 4 71 Exterior Sector

1 FDG3I001 m Canalització soterrada formigonada de 0,6m d'amplada amb 4 tubulars
de 200mm i 2 tubulars de 110mm
(P - 145)

78,58 225,000 17.680,50

2 FDK2I002 u Obra Civil, obrir rasa existent, construcció d'arqueta 1,6 x 0,8m amb
tapa. (P - 156)

2.281,17 1,000 2.281,17

3 FDKZI003 u Tapa+Marco Fibre Optica Doble T-14800DFO (P - 161) 413,40 1,000 413,40
4 EP4AI030 u Xarxa FO Exterior :- Subministrament i estesa cable FO, 24 Fibres SM

(P - 26)
3,65 265,000 967,25

5 FGK2I005 m Xarxa MT Exterior :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT,
3x240mm2 Al 18/30kV (P - 230)

31,67 514,000 16.278,38

6 FGKWI006 u Empalme 3M 18/30kV + Manguito (P - 231) 288,90 6,000 1.733,40
7 FGKWI007 u Subministrament conector T Al 240 1 circuit MT (P - 232) 664,25 2,000 1.328,50
8 EGKWI008 u Descàrrec i maniobres Xarxa MT (P - 16) 582,00 1,000 582,00
9 EGKWI009 u Fer i tapar empalmes MT (P - 17) 727,50 1,000 727,50
10 EP4TI010 u Fer fusions FO (P - 27) 863,51 1,000 863,51
11 EGKWI011 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 18) 623,57 1,000 623,57
12 EGKWI012 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 19) 513,53 1,000 513,53
13 EGKWI020 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 21) 2.146,50 1,000 2.146,50
14 EGKWI014 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 20) 1.592,50 1,000 1.592,50

TOTAL Título 4 01.2F.EC.07.7A.71 47.731,71

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 07 XARXES ELÈCTRIQUES

euros
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Sub-capitol2 7A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

Título 4 72 Interior Sector

Título 4 7C Obra civil

1 FDG3I100 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre
110 mm i 2 conductes de PVC de diàmetre 200 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció
segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb
un dau de formigó 60x45 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de
les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat
de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 146)

35,27 386,000 13.614,22

2 FDG3I101 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre
110 mm i 4 conductes de PVC de diàmetre 200 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció
segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb
un dau de formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de
les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat
de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 147)

48,35 108,000 5.221,80

3 FDG3I102 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre
110 mm i 2 conductes de PVC de diàmetre 200 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció
segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb
un dau de formigó 60x56 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de
les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat
de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 148)

42,75 648,000 27.702,00

4 FDG3I103 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre
110 mm i 4 conductes de PVC de diàmetre 200 mm, amb
subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció
segons el procés següent: construcció de prisma tubular protegit amb
un dau de formigó 60x78 cm, inclòs col·locació de cinta de
senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part proporcional
de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció facultativa de
les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat
de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 149)

55,83 63,000 3.517,29

5 FDG3I104 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PVC de diàmetre
110 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la
seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma
tubular protegit amb un dau de formigó 40x52 cm, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part

22,19 291,000 6.457,29

euros
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proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 150)
6 FDG3I105 m Construcció de secció formada per 8 conductes de PVC de diàmetre

110 mm, amb subministrament de tot el material necessari per a la
seva construcció segons el procés següent: construcció de prisma
tubular protegit amb un dau de formigó 60x65 cm, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 151)

22,19 166,000 3.683,54

7 G222I001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 306)

4,18 921,000 3.849,78

8 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 921,000 5.618,10

9 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 644,700 3.081,67

10 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 368,400 1.160,46

11 FDK2I001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal·lacions d'electricitat, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 155)

541,24 27,000 14.613,48

12 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 27,000 6.316,38

TOTAL Título 4 01.2F.EC.07.7A.72.7C 94.836,01

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 07 XARXES ELÈCTRIQUES

Sub-capitol2 7A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

Título 4 72 Interior Sector

Título 4 7E Obra electrica

1 FGJ1I002 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo (P - 226) 7.799,57 3,000 23.398,71
2 FGJ1I003 u Estació Transformadora, PFU-5 - 2 Trafo (P - 227) 11.154,99 2,000 22.309,98
3 FGH2I004 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 2L+1P Ormazabal,

relé EKOR RCI 2002B+, mando motor (P - 223)
14.484,95 1,000 14.484,95

4 FGH2I005 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+1P Ormazabal,
relé EKOR RCI 2002B+, mando motor (P - 224)

17.438,60 2,000 34.877,20

5 FGH2I006 u Cel·les línia i Cel·les ruptor, 36 kV SF6 630A/20kA 3L+2P Ormazabal,
relé EKOR RCI 2002B+, mando motor (P - 225)

23.345,90 2,000 46.691,80

6 FGG1I001 u Trafo 630 kVA, Cotradis 25kV/430V (P - 220) 7.747,33 7,000 54.231,31

euros
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7 FGG1I002 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 1T (P -
221)

475,65 3,000 1.426,95

8 FGG1I003 u Transportació i col.locació cel·les línia i trafo ET accés directe - 2T (P -
222)

594,07 2,000 1.188,14

9 FG1AI004 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, fixat a columna (P - 182)

1.386,19 7,000 9.703,33

10 FG1AI005 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, fixat a columna (P - 183)

868,86 7,000 6.082,02

11 FG1AI006 u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei exterior, fixat a columna (P - 184)

348,50 5,000 1.742,50

12 FGJ1I004 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo (P - 228) 3.171,52 3,000 9.514,56
13 FGJ1I005 u Estació Transformadora, PFU-4 - 1 Trafo (P - 229) 5.682,31 2,000 11.364,62
14 EGDZI006 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,

muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 10)
1.123,57 3,000 3.370,71

15 EGDZI007 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 11)

1.470,00 2,000 2.940,00

16 EGK2I008 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT,
3x240mm2 Al 18/30kV (P - 12)

31,67 660,000 20.902,20

17 EGK2I009 m Xarxa MT General :- Subministrament i estesa en tubular 1 circuit MT,
3x240mm2 Al 18/30kV (P - 13)

18,49 4.700,000 86.903,00

18 EP4AI008 u Subministrament i estesa cable FO, 12 Fibres SM (P - 25) 2,94 740,000 2.175,60
19 EGK2I010 m Assaig tripolar cable subterrani (P - 14) 835,59 1,000 835,59
20 EGK2I011 m Subministrament i col·locació armari telecontrol s/norma Electra (P -

15)
6.924,55 5,000 34.622,75

21 EG1AI001 u Subministrament i col.locació armari FO s/norma Electra (P - 8) 864,93 5,000 4.324,65
22 EG1AI002 u Subministrament i col.locació de CGP-12 amb cadenat connexió cable

neutre i connexió del cable BT (P - 9)
448,85 57,000 25.584,45

23 EGKWI021 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 22) 3.234,25 1,000 3.234,25
24 EGKWI030 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 23) 3.796,00 1,000 3.796,00
25 EGKWI031 u Connexió de la ET-06 i ET-04 (Sector Central) a la xarxa MT (P - 24) 1.736,49 1,000 1.736,49

TOTAL Título 4 01.2F.EC.07.7A.72.7E 427.441,76

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 07 XARXES ELÈCTRIQUES

Sub-capitol2 7D DESVIAMENTS ELÈCTRICS

1 FGBXX01 m TENDIDO SIMPLE 1C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV (P - 193) 16,61 245,000 4.069,45
2 FGBXX03 m TENDIDO SIMPLE 3C 240 MM2 AL RH5Z1 18-30 kV (P - 194) 49,82 65,000 3.238,30
3 FGBXX04 u CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2

(P - 195)
144,26 3,000 432,78

4 FGBXX05 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF (P -
196)

125,79 20,000 2.515,80

5 FGBXX06 m ML ZANJA 1C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. (P -
197)

89,22 225,000 20.074,50

6 FGBXX07 m ML ZANJA 3C MT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF. (P -
198)

139,29 65,000 9.053,85

7 FGBXX08 m M. L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION TIERRAS ZANJ.MT 1
Y 2C SIN TUB.CALZADA   (P - 199)

12,59 190,000 2.392,10

8 FGBXX09 u SUPLEM.HORMIG.LATERAL ZANJ.MT CALZ.BARNA-1 LADO (P -
200)

58,89 155,400 9.151,51

euros
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9 FGBXX10 u CATA LOCALIZACION SERVICIOS MT   (P - 201) 66,82 4,000 267,28
10 FGBXX11 u SUPLEMENTO CAMBIO SENTIDO ZANJA MT 2C   (P - 202) 39,15 4,000 156,60
11 FGBXX12 u CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT MT SUP. 15 M (P -

203)
237,32 3,000 711,96

12 FGBXX13 u FINANCIACION INFRAESTRUCTURA GESTION RESIDUOS (P -
204)

17,21 50,000 860,50

13 FGBXX14 u ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas
parciales)   (P - 205)

374,82 2,000 749,64

14 FGBXX15 u COLOCACIÓN CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO   (P - 206) 81,39 5,000 406,95
15 FGBXX16 u FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 3/315   (P - 207) 6,56 15,000 98,40
16 FGBXX17 u CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K   (P - 208) 2.794,20 2,000 5.588,40
17 FGBXX18 u CEL LÍN+MOT+CON INT 36 630   (P - 209) 3.243,50 3,000 9.730,50
18 FGBXX19 u CUCHILLA SECCIONADORA T-0 250  (P - 210) 2,99 3,000 8,97
19 FGBXX20 u INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO  (P - 211) 4.747,90 1,000 4.747,90
20 FGBXX21 u LEGALIZACION (DGEM)   (P - 212) 1.332,14 1,000 1.332,14
21 FGBXX22 u LEGALIZACION (VISADO)   (P - 213) 2.735,29 1,000 2.735,29
22 FGBXX23 u PERMISOS OFICIALES   (P - 214) 14.584,50 1,000 14.584,50
23 FGBXX24 u ELIMINACION DE RESIDUOS   (P - 215) 2.015,59 1,000 2.015,59
24 FGBXX25 u TREBALLS ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DELS

MATERIALS UTILITZATS EN L'ENTRONCAMENT. TREBALLS
REALITZATS PER L'EMPRESA DISTRIBUIDORA SEGONS
PROJECTE AMB Nº D'EXPEDIENT 498820 (P - 217)

25.969,66 1,000 25.969,66

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.07.7D 120.892,57

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 08 XARXA D'ENLLUMENAT VIARI

1 F219I010 pa Demolició i/o retirada de la línia d'enllumenat públic existent tant
soterrada com aèria. Inclou la demolició, retirada, desmuntatge,
càrrega sobre camió amb medis manuals i/o mecànics i transport a
abocador autoritzat de tots els elements que formen part de la xarxa
(columnes, braços a façanes, luminàries, daus de cimentació,
canalització, pericons,...). Inclou també el cànon d'abocament.  (P - 33)

2.787,00 1,000 2.787,00

2 F21EI011 pa Arrencada de columnes i demolició de les fonamentacions o
desmuntatge de braços de la façana, inclou càrrega a camió, transport
fins l'abocador i canon d'abocament. (P - 42)

2.300,00 1,000 2.300,00

3 F219I012 pa Reconnexió de punts de llum, amb circuit tallat per l'execució de les
obres.
Inclou la totalitat dels treballs a realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a
deixar els punts de llum i els circuits novament en servei.

(P - 34)

7.920,00 1,000 7.920,00

4 F219I013 pa Operacions necessaries per adequar l'enllumenat de la vorera Oest de
Av. Catalunya a la nova xarxa.

Inclou la reconnexió de punts de llum i la totalitat dels treballs a
realitzar, d'obra civil i elèctrica, fins a deixar els punts de llum i els
circuits novament en servei.

(P - 35)

2.263,00 1,000 2.263,00

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub
de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.

12,79 1.481,000 18.941,99

euros
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Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

6 G228I010 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb dos
tubs de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat
per fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 307)

19,29 17,000 327,93

7 G228I011 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb tres
tubs de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat
per fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 308)

26,29 29,000 762,41

8 G228V002 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant
dos tubs (línia+reserva) de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre
solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10
cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat
per fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 311)

19,66 65,500 1.287,73

9 G228I014 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant 3
tubs (2 línies+reserva) de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre
solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10
cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 50cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació de tres tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat
per fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 50x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 309)

27,66 10,000 276,60

10 GDK2A000 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 37x37 cm, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó

90,02 5,000 450,10

euros
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calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de
fosa dúctil 40x40 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions.
Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada. (P -
332)

11 FDK2I011 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó
calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de
fosa dúctil 60x60 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions.
Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada. (P - 157)

100,45 16,000 1.607,20

12 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 1.687,500 6.496,88

13 FG31X002 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x16 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 186)

14,65 20,000 293,00

14 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 1.866,500 10.676,38

15 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
190)

18,39 20,000 367,80

16 FHM5I017 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 245)

105,73 83,000 8.775,59

17 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 83,000 4.137,55

18 FHM1I010 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb un braç de 1,5m provist de
lluminaria a 7, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb certificat de
conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó. (P - 235)

1.022,01 52,000 53.144,52

19 FHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de
projectors a dos nivells 7 i 5 m, marca indicada o similar. Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb
certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre
dau de formigó. (P - 239)

1.127,68 7,000 7.893,76

20 FHM1I012 u Columna marca Carandini, mod. Miramar amb un braç provist de
lluminaria a 9m d'alçada, marca indicada o similar. Amb certificat de
conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre dau de
formigó. (P - 237)

1.421,43 24,000 34.114,32

21 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector
d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i sistema de
tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street
210-70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb
halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master
CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

(P - 246)

425,92 59,000 25.129,28

22 FHN7I002 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector
d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i sistema de
tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street
210-35W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb
halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus Master
CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

(P - 247)

425,92 7,000 2.981,44

euros
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23 FHN7I003 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector
d'alumini anoditzat asimetric frontal, difusor de vidre pla templat, tipus
Carandini model PCN-250/CC-A Vmh-150W/T E-40 o similar; amb
làmpada de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca )
de 150 W, de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o
similar, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou
reactància electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

(P - 248)

706,52 24,000 16.956,48

24 FHTXI003 u Quadre/Armari d'enllumenat públic ARELSA model MONOLIT-1 amb
les següents característiques:
- Armari d'acer inoxidable.
- Connexió de servei homologada per Companyia i contador d'energia
electrònic trifàsic.
- Interruptor general automàtic (IGA).
- 4 Circuits de sortida protegits per Magnetotèrmic IV i diferencial IV
instantani, cada un i 2 circuits de reserva.
- Il·luminació interior i presa de corrent.
- Sistema d'encesa mitjançant Urbilux 3G GSM.
- Protector de sobretensions Permanents.
- Sòcol i bancada d'acer inoxidable.
Mesures exteriors: 520x1950x520 mm
Inclou adaptació al sistema de telegestió del municipi.

(P - 250)

7.903,39 1,000 7.903,39

25 F219X006 pa Manteniment de l'enllumenat públic existent mentre durin les obres del
Sector. La partida inclou l'execució de totes aquelles feines i el
suministre de tot el material necessari per assegurar el funcionament
de la xarxa. (P - 40)

2.561,90 1,000 2.561,90

26 FG3EX003 u Projecte elèctric corresponent a l'ampliació del quadre de l'enllumenat
públic, incloent redacció, Certificat Final d'Obra, legalització, drets de
visats i taxes d'organismes.  (P - 191)

1.164,83 1,000 1.164,83

27 FHTYX001 u Pagament a la companyia elèctrica dels drets d'embrancament per a
l'enllumenat públic i escomesa des de la xarxa de Baixa Tensió. (P -
251)

3.845,23 1,000 3.845,23

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.08 225.366,31

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 AA REGULADORS LOCALS

1 GDK2X004 u Subministrament i instal·lació de quadre de protecció i comandament
de la semaforització. Serà metàl·lic del tipus AR-150, AR151 o AR003,
segons el tipus de regulador a instal·lar. El quadre estarà tractat per
protecció-emprimació antioxidant i acabat amb dues capes de pintura
esmalt color oxicrom negre.
La partida inclou a més. els següents elements:
- Subministrament, col·locació i connexió del regulador de trànsit que
indiqui l'Ajuntament de Parets, així com totes les connexions de
cablejat i elements auxiliars necessaris per a completar la partida;
- Subministrament, col·locació i connexió de l'aparell emissor-receptor
connectat per radio-freqüència al centre de control de Trànsit de
l'Ajuntament;
- Subministrament i col·locació de les proteccions de l'escomesa
elèctrica, formada per un magnetotèrmic de 10 A i un diferencial de 0,3
A rearmable tipus WLRTRA; i
- Obra civil associada per la col·locació de l'armari. (P - 335)

2.660,65 1,000 2.660,65

euros
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2 FBSRX001 u Subministrament i col·locació de regulador local electrònic
sincronitzable de dos grups semafòrics. (P - 130)

4.850,85 1,000 4.850,85

3 FBSRX002 u Mòdul d'ampliació 2 grups semafòrics (P - 131) 1.430,10 4,000 5.720,40
4 FBSRX003 u Subministrament i instal·lació de punt de Mesura Intel·ligent (PMI),

model homologat per l' Ajuntament. (P - 132)
2.599,99 1,000 2.599,99

5 FBSRX004 u Subministrament i instal·lació de ràdio transmissió digital. (P - 133) 3.285,64 1,000 3.285,64

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.AA 19.117,53

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 BB VARIS

1 GDK2X010 u Subministrament i instal·lació d'armari d'escomesa de la
semaforització. Serà metàl·lic i estarà tractat per protecció-emprimació
antioxidant i acabat amb dues capes de pintura esmalt color oxicrom
negre.
La partida inclou el Subministrament i col·locació de les proteccions
de l'escomesa elèctrica, formada per un magnetotèrmic de 10 A i un
diferencial de 0,3 A rearmable tipus WLRTRA; així com tota l'obra civil
associada per la col·locació de l'armari. (P - 336)

2.582,04 1,000 2.582,04

2 FBSZX001 u Subministrament i instal·lació de detector electromagnètic a la
intersecció semafòrica ( rotonda ) . Inclou tots els elements i
connexions necessàries per a la realització de la partida, així com
l'obra civil derivada. (P - 134)

8.450,90 4,000 33.803,60

3 FBSZX002 u Espira complerta (P - 135) 425,25 4,000 1.701,00
4 G219X001 m Regata d'espira formada mitjançant tall amb serra de disc de paviment

de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
Inclou la retirada del material i la seva càrrega i transport a abocador,
incloent el cannon d'abocament.  (P - 304)

49,53 32,000 1.584,96

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.BB 39.671,60

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 CC INDICADORS DE DIRECCIÓ

1 FBS2X001 u Subministrament i connexió de semàfor vehicles Tricolor 13/200, amb
tecnologia LED, model COMPACT-LED.  (P - 126)

787,23 4,000 3.148,92

2 FBS2X002 u Subministrament i connexió de semàfor per a vianants 12/200 PPC,
amb tecnologia LED, model COMPACT-LED. (P - 127)

522,27 8,000 4.178,16

3 FBS2X003 u Subministrament i connexió de semàfor àmbar intermitent 11/200, amb
tecnologia LED, model COMPACT-LED. (P - 128)

332,35 4,000 1.329,40

4 FBS2X004 u Subministrament i connexió de semàfor per a invidents 11/200 SAI,
model COMPACT-LED. (P - 129)

455,55 8,000 3.644,40

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.CC 12.300,88

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

euros
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Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 DD BÀCULS I COLUMNES

1 FBS1X001 U Subministrament i col·locació de columna de 4 polsades i 2,40 metres
d'alçada de polietilè.  (P - 125)

207,81 8,000 1.662,48

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.DD 1.662,48

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 FF MARCS I TAPES DE PERICONS DE REGISTRE

1 GDKZX100 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter (P - 337)

113,75 8,000 910,00

2 FGD2X001 u Placa de connexió a terra de coure, massissa, de superfície 500 x 500
mm, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 219)

51,12 1,000 51,12

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.FF 961,12

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 GG CABLES TIPUS MANGUERA 1000 V AÏLLAMENT

1 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 66,000 254,10

2 FG31XX03 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x1,5 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 187)

2,06 182,000 374,92

3 FG38A000 m Línia de terra enterrada formada per un conductor nu de 35 mm2 de
secció nominal, de Cu; inclòs connexions. Execució esgons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 189)

23,52 224,000 5.268,48

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.GG 5.897,50

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 HH OBRA CIVIL

1 GDK2X003 u Pericó de registre de dimensions 60x60x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/B/20/I i solera de 15 cm de grava per a
filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició dúctil de resistència
C-250. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons plànols.
Mesura de la unitat acabada.
(P - 334)

184,84 8,000 1.478,72

euros
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2 FHADX001 u Dau de fonamentació per a columna semafòrica realitzada amb
formigó tipus H-25/P/20/IIa i de dimensions 800x800x900. Inclou
excavació, col·locació d'ancoratges, tubs corrugats i formigonat
segons plànols de detalls.
(P - 233)

70,60 8,000 564,80

3 GDG3X003 m Canalització xarxa semafòrica per vial 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb
medis mecànics, fins a 90 cm sota cota paviment acabat, també
extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i compactació de sòl
de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de formigó HM-20/P/20/I abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, de 10 cm de gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC
de 100 mm;
- capa de reblert del mateix formigó anterior fins 10 cm per sobre la
generatriu del tub ja col·locat, amb acabat reglejat.
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix,
compactat al 95% PM.. (P - 330)

12,83 38,000 487,54

4 GDG3X012 m Canalització xarxa semafòrica per vorera 2 tubs PVC D 100mm, inclou:

1. Excavació en rasa, consistent en:
-replanteigs.
-excavació en rasa de terres a terreny no classificat, realitzada amb
medis mecànics, fins a 80 cm sota cota paviment acabat, també
extracció als marges i perfilat de fons i laterals, i compactació de sòl
de la rasa al 95% PM.
-entibació i apuntalament, cas d' ésser necessaris.
-senyalització.
-càrrega i transport a abocador autoritzat o a interior d'obra.

2. Subministrament i col·locació material de reblert compost per:
- llit de sorra fina de pedra granítica de 0-3,5 mm ben anivellada i
compactada, de 10 cm de gruix.
- Subministrament i col·locació en el fons de la rasa de 2 tubs de PVC
de 100 mm;
- capa de reblert de la mateixa sorra 0-3,5 mm anterior fins 10 cm
sobre el fons de l'excavació, ben anivellada i compactada amb el tub
ja col·locat..
- reblert de material procedent de l'excavació de 10 cm de gruix,
compactat al 95% PM. (P - 331)

9,65 186,000 1.794,90

5 FGBX0010 m Canalització per a una línia de baixa tensió d'alimentació al quadre de
comandament, incloent els següents treballs:
- Excavació de rasa d'amplada 40 cm i de dimensions segons planols
de detall, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.
- Rebliment i piconatge de rasa d'amplària segons plànols de detall,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Capa de sorra de 30cm que envolti la línia de baixa tensió, segons
plànols de detall;
- Col·locació d'una placa de protecció de polietilè;
- Col·locació d'una cinta de senyalització (segons plànols de detall).
Inclou transport de terres a l'abocador. (P - 216)

33,20 66,000 2.191,20

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.HH 6.517,16

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

euros
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Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 PJ PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 FG3EX004 u Projecte legalització de la instal·lació de semaforització (P - 192) 3.600,65 1,000 3.600,65

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.PJ 3.600,65

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 09 SEMAFORITZACIÓ

Sub-capitol2 TC TRÀMITS CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA

1 FHTYX010 u Tràmits de contractació d'escomesa a Companyia. (P - 252) 5.250,75 1,000 5.250,75

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.09.TC 5.250,75

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 10 XARXA DE REG

1 FFYTX916 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre
electrovàlvules, totes per a arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb
maó calat, revestides interiorment amb morter de ciment i allisat.
Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el
drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions
necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de quatre electrovàlvules PN 10 atm,
marca HUNTER, model PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg
de  DN 50mm PN 10. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5
bars. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de
capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre
tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa
de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i
PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

8.- Resta dels elements i operacions de l' obra mecànica de la

1.675,00 1,000 1.675,00

euros
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instal·lació per deixar el conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors
electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o similar, controlat per
infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK,
completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i
connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva
estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de
Condicions. (P - 177)

2 FFYTX931 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres
electrovàlvules, totes per a arbrat d'aliniació; inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb
maó calat, revestides interiorment amb morter de ciment i allisat.
Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el
drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions
necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de tres electrovàlvules PN 10 atm,
marca HUNTER, model PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg
de  DN 50mm PN 10. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5
bars. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de
capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre
tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa
de distribució d'aigua pel reg.

6. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm
i PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

8.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la
instal·lació per deixar el conjunt acabat i en funcionament.

9.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors
electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o similar, controlat per
infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK,
completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i
connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva
estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de
Condicions. (P - 179)

1.285,00 3,000 3.855,00

3 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves
especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.

455,60 4,000 1.822,40

euros
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Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 339)

4 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador (P - 168)

3,95 962,900 3.803,46

5 FFB1A012 m Canalització de la xarxa alimentació reg de 40/32 mm de PEAD en
rasa per a creuament de vial, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament de 2 tuberies de PE de diàmetre 125 mm pel pas
de la canonada;
- Subministrament, estesa i compactació de formigó HM-20/B/20/I de
30 cm que envolti les canonades de PVC;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador (P - 165)

41,00 87,000 3.567,00

6 GDK2X001 u Pericó de registre de dimensions 40x40x48 cm, amb pica de presa de
terra, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/I i solera
de 15 cm de grava per a filtració d'aigua. Inclou marc i tapa de fundició
dúctil de resistència C-250. Tot segons especificacions. Posició i
detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada. (P - 333)

100,75 10,000 1.007,50

7 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 169)

4,70 1.034,900 4.864,03

8 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.
(P - 171)

6,58 15,000 98,70

9 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus
membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub
distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de
sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament. (P - 181)

54,86 96,000 5.266,56

10 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat
tipus Tech-Line o similar, autocompensant, amb línies de reg cada
0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de
superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia
no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny,
consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de
mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada
línia, així com p.p. d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 172)

5,80 28,260 163,91

euros
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TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.10 26.123,56

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 11 PAVIMENTACIÓ

Sub-capitol2 PC CALÇADES

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 73)

23,06 762,834 17.590,95

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 74)

30,28 1.138,232 34.465,66

3 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 137,062 9.013,20

4 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 103)

0,85 6.314,170 5.367,04

5 F9H18114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 100)

55,66 393,979 21.928,87

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 104)

0,35 3.903,990 1.366,40

7 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 98)

56,80 771,433 43.817,39

8 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 81)

75,37 164,684 12.412,23

9 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 82)

10,11 1.646,170 16.642,78

10 F965BADD m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P -
78)

32,36 31,400 1.016,10

11 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de morter de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 94)

30,17 50,270 1.516,65

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.11.PC 165.137,27

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 11 PAVIMENTACIÓ

Sub-capitol2 PV VORERES

1 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 76)

52,00 1.481,840 77.055,68

2 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, de secció 60x40x10 cm, inclòs part proporcional de

154,64 24,000 3.711,36

euros
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caps de remat conformats amb quart de circumferència de 40 cm de
radi, col.locat amb base de formigó (P - 84)

3 F981X116 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 120x40x15 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó.
Segons plànols de despeçament. (P - 85)

365,46 12,800 4.677,89

4 F981X126 m Gual per a vianants de 120 cm, recte o esviaixat, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres,
col.locat sobre solera de formigó. Segons plànols de despeçament. (P
- 86)

162,94 60,800 9.906,75

5 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 623,592 41.007,41

6 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 91)

20,82 4.659,500 97.010,79

7 F9F1522C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de ciment de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 93)

30,17 887,220 26.767,43

8 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i
compactada

(P - 101)

152,47 8,436 1.286,24

9 F991UX40 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x100x20 de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/S/20/I (P - 88)

195,29 8,000 1.562,32

10 F991UX41 u Escossell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x100x20 de 10
mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/S/20/I (P - 89)

218,58 10,000 2.185,80

11 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida. (P
- 80)

23,11 957,750 22.133,60

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.11.PV 287.305,27

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 12 SENYALITZACIÓ

1 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 120)

92,10 13,000 1.197,30

2 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 320)

82,97 12,000 995,64

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 119)

67,24 3,000 201,72

4 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 117)

65,84 5,000 329,20

5 FBB2X001 u Placa amb làmina reflectora, nivell 1 d'intensitat, rectangular de 60x95
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 122)

156,40 1,000 156,40

6 FBB31620 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x20 cm, fixada al senyal (P - 123)

63,15 1,000 63,15

7 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat
a terra formigonat (P - 322)

17,17 105,400 1.809,72

euros
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8 GBB42110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini
extruït, fixat al suport (P - 321)

374,18 18,000 6.735,24

9 GBBZX100 m Suport cartell senyalització rotonda, mitjançant perfil metàl·lic IP,
incloent formigonat i totes les operacions i materials per a la
col·locació del cartell. (P - 323)

90,00 36,000 3.240,00

10 FBA1X002 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 109)

0,54 806,000 435,24

11 FBA2X012 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm,
0.80/0.40 amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 111)

1,95 24,000 46,80

12 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
108)

0,76 1.632,000 1.240,32

13 FBA2X001 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 110)

2,45 76,500 187,43

14 FBA3X001 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual PASSOS
DE VIANANTS i illetes. (P - 113)

7,47 142,400 1.063,73

15 FBA3X011 m2 Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, de color vermell, amb màquina d'accionament
manual.. (P - 115)

17,94 79,980 1.434,84

16 GBA1X002 u Pintat sobre paviment de fletxes direccionals de 2.50m, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. (P - 319)

8,37 17,000 142,29

17 FBA3X002 u Pintat sobre paviment de senyals superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual CEDIU EL
PAS, ILLETES, BICI, LIMIT.VEL (P - 114)

11,63 30,000 348,90

18 FBAXXX01 m Senyalització de la zona de contenidors formada per una ratlla de
pintura groga de 15cm de gruix, i un rectangle de pintura blanca de
15cm en la zona dels contenidors. (P - 116)

3,82 102,000 389,64

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.12 20.017,56

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EC VIALIITAT

Sub-capitol2 13 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

1 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 288)

280,00 48,000 13.440,00

2 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 282)

192,00 48,000 9.216,00

3 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 340)

8,38 96,000 804,48

4 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 276)

80,42 96,000 7.720,32

5 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 297)

25,09 96,000 2.408,64

6 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 302)

32,23 96,000 3.094,08

euros
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7 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 71)

1,75 28,260 49,46

8 FR3SR003 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix
fins a 10 cm (P - 280)

1,84 28,260 52,00

9 FR3SR002 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 279)

3,65 386,370 1.410,25

10 FR4CR001 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 291)

10,08 8,000 80,64

11 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 292)

5,04 12,000 60,48

12 FR4C3635 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l (P - 290)

3,71 8,000 29,68

13 FR42X002 u Partida alçada corresponent a les tasques de manteniment de la
jardineria (inclòs reg), durant un any. La jardineria inclosa en aquesta
partida és la de tot el projecte: la de la vialitat i la de tots els Espais
Lliures del projecte. (P - 281)

7.961,35 1,000 7.961,35

14 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 267)

169,42 50,000 8.471,00

15 FQ22A001 u Subministrament i col·locació de pilona, de fundició de ferro gris, amb
segellat per imprimació de fosfat de zinc i acabat anticorrosió efecte
forja, de 100mm de diàmetre i 1020mm d'alçada. Segons plànols de
detall. (P - 268)

104,19 89,000 9.272,91

16 FQZZX001 u Marquesina de parada de bus, d 'estructura de pilars de tub d'acer
inoxidable polit, suports, fonamentació HNE-20, vidre transparent
temperat de 8 mm de gruix, panell de fixació de cartells d'estructura
d'acer galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit;
perfileria d'alumini, vidre transparent temperat de 8 mm de gruix, marc
serigrafiat i suport de cant en metacrilat blanc difusor de 4 mm de
gruix, cartells a les dues cares. Inclou equip electrònic normalitzat amb
quatre tubs fluorescents de 58W; banc de polièster monobloc, quadre
horari doble cara amb format 525mmx1742mm amb perfils d'alumini i
protecció amb metacrilat.
Dimensions: longitudinal 4200mm, amplada 1630mm, altura lliure
2320mm i alçada total 2400mm. Inclou senyalització vertical formada
per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues
mans de poliuretà de dos components i assecat; placa d'identificació
del servei de 600x400mm. Tot inclòs i completament acabat.
Inclou la realització de rasa d'enllumenat fins a punt de llum més
proper, connexió a xarxa elèctrica d'enllumenat, extensió de cablejat
fins marquesina i connexió amb els seus punts llum
(P - 273)

6.303,95 1,000 6.303,95

17 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats
corbats de xapa d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3
mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm
col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles
de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada
als costats laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats
són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer
inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament
vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer
inoxidable. (P - 271)

335,55 2,000 671,10

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EC.13 71.046,34

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

euros
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Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 00 MURS DE CONTENCIO

1 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega
mecànica del material excavat (P - 48)

12,31 71,595 881,33

2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 71,595 399,50

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 70)

11,00 139,311 1.532,42

4 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat des de camió (P - 68)

89,05 62,511 5.566,60

5 G3251PS1 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 313)

75,34 44,919 3.384,20

6 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 69)

0,97 6.252,050 6.064,49

7 G4DF2PS1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals
metàl.lics amb dues cares Inclou l'entibació, sistemes de fixació i capa
antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així com la neteja i
raspallat dels paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de
l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització
de la partida.
(P - 314)

21,95 447,438 9.821,26

8 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 316)

5,67 145,224 823,42

9 G9A12PS1 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material
(P - 318)

9,65 129,267 1.247,43

10 G7B11PS1 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida (P - 317) 1,74 373,725 650,28
11 FFB3S022 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de

polietilè de diàmetre 150mm. Inclou excavació de rasa fins a embornal
o pou de la xarxa de pluvials més proper, càrrega i transport a
abocador i canon corresponent, així com reblerts amb terres de la
pròpia excavació. (P - 174)

139,07 3,000 417,21

12 GD5A5PS1 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 325)

13,13 100,910 1.324,95

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.00 32.113,09

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 4.552,100 2.549,18

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 46)

4,51 2.530,310 11.411,70

euros
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3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 205,530 1.181,80

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 2.281,284 13.391,14
5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 2.281,284 11.611,74

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 60)

1,50 2.357,310 3.535,97

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 910,420 5.080,14

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.01 48.761,67

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 02 XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 437,848 1.830,20

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 53)

1,10 172,937 190,23

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra procedent de material reciclat de formigó, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 58)

35,45 160,663 5.695,50

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 258,450 1.235,39

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 179,398 1.001,04

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 142)

27,85 240,190 6.689,29

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

520,32 13,000 6.764,16

euros
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3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)
8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i

amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 13,000 1.240,98

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 98,000 1.533,70

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 13,000 2.502,50

11 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 137)

52,10 30,950 1.612,50

12 FD5ZUK34 m Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa
dúctil C-250 i bastiment de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment (P
- 138)

82,66 30,950 2.558,33

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.02 32.853,82

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 03 XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 243)

105,73 4,000 422,92

2 FHM1R002 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de metacrilat transparent tipus SIMON KUMA ISTANIUM LED
DGCLAS o similar; amb làmpada d'un mòdul de 12 leds de 20 W, de
preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Altura 4,0 m,
color negre forja. Inclou equip de conttrol electrònic per mòduls led
marca Osram, model Optotronic, programable independent
cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna,
cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.
(P - 240)

1.495,68 20,000 29.913,60

3 FHM5I016 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4
metres d'alçada, de dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels
ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del
Plec de Condicions. (P - 244)

80,93 20,000 1.618,60

4 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors.
h=10 m, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40,

537,00 4,000 2.148,00

euros
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col·locada sobre dau de formigó. (P - 241)
5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub

de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

12,79 320,000 4.092,80

6 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 320,000 1.232,00

7 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 320,000 1.830,40

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 24,000 1.196,40

9 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini
anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1 70W-HM o similar; amb làmpada
de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W,
de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

(P - 249)

425,92 12,000 5.111,04

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.03 47.565,76

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 05 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 72)

30,28 167,561 5.073,75

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 74)

30,28 14,538 440,21

3 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 103)

0,85 72,690 61,79

4 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 98)

56,80 10,904 619,35

5 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 445,997 29.328,76

6 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 76)

52,00 101,700 5.288,40

7 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 91)

20,82 701,000 14.594,82

euros
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8 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 92)

30,82 530,980 16.364,80

9 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod.
Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a trencajuntes, segons plànos de
detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes
les feines necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional
de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant. (P - 95)

42,91 152,590 6.547,64

10 F9F5R003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod.
Vulcano 120x80x12 cm, col·locat a trencajuntes, segons plànos de
detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes
les feines necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional
de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant. (P - 96)

49,40 1.359,850 67.176,59

11 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central
model Artevia Sorra de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius
d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense
que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en
obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació
necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en
amarillo. (P - 97)

16,72 588,550 9.840,56

12 F9P0PC92 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de
color vermell, de 70 mm de gruix total (per alçada de caiguda màxima
de 2 m.), formada per una capa d'imprimació, una capa de grànuls
nr/sbr m-4 de cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà
monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm de gruix i
una capa de grànuls superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb
acabat poròs i barrejat amb un lligam de poliuretà amb una densitat de
1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu
muntatge. Segons UNE-EN 1177. (P - 105)

108,32 157,440 17.053,90

13 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida. (P
- 80)

23,11 177,800 4.108,96

14 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm
d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20
mm d'acer galvanizat soldat a la xapa. (P - 79)

34,67 360,500 12.498,54

15 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 87)

162,00 16,000 2.592,00

16 F981X116 m Gual per a vehicles de 120 cm, de pedra granítica, recta o esviaixat,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 120x40x15 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó.
Segons plànols de despeçament. (P - 85)

365,46 12,000 4.385,52

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.05 195.975,59

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 06 ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de

8,38 29,000 243,02

euros
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40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 340)

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 276)

80,42 29,000 2.332,18

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 297)

25,09 29,000 727,61

4 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 282)

192,00 7,000 1.344,00

5 FR43R001 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata groga de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ
(P - 283)

161,34 5,000 806,70

6 FR43R002 u Subministrament de Albizia Julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 284)

118,48 1,000 118,48

7 FR43R0X1 u Subministrament de Sophora Japonica de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 286)

231,00 3,000 693,00

8 FR43R0X2 u Subministrament de Quercus Rubra de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 287)

165,00 4,000 660,00

9 FR43R005 u Subministrament de Malus Everest de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 285)

161,34 2,000 322,68

10 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 288)

280,00 7,000 1.960,00

11 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 302)

32,23 29,000 934,67

12 FR4CR001 u Subministrament de Viburnum-Lucidum d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 291)

10,08 43,000 433,44

13 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 292)

5,04 170,000 856,80

14 FR4C3635 u Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l (P - 290)

3,71 43,000 159,53

15 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l
(P - 293)

14,28 44,000 628,32

16 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l
(P - 294)

12,60 44,000 554,40

17 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50
cm, en contenidor de 3 l
(P - 295)

10,92 44,000 480,48

18 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 296)

15,96 44,000 702,24

19 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 298)

5,35 368,000 1.968,80

20 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 71)

1,75 201,060 351,86

21 FR3SR003 m2 Triturat de d'esporga, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix
fins a 10 cm (P - 280)

1,84 201,060 369,95

euros
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22 FR3SR002 m2 Encoixinament amb escorça de 2ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 279)

3,65 201,060 733,87

23 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 301)

1,14 236,210 269,28

24 FR11R002 u Acondicionament i neteja d'arbre exsitent (figueres i altres). Inclou
maquinària i materials i elements necessàris per a la realització de la
unitat. (P - 275)

9,55 4,000 38,20

25 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 277)

116,04 28,766 3.338,01

26 FR71151L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la
baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (P - 300)

1,46 143,830 209,99

27 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 278)

5,47 143,830 786,75

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.06 22.024,26

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHCu Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie
Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 266)

516,23 27,000 13.938,21

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 267)

169,42 10,000 1.694,20

3 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats
corbats de xapa d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3
mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm
col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles
de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada
als costats laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats
són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer
inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament
vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer
inoxidable. (P - 271)

335,55 3,000 1.006,65

4 FQ42R001 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING
ABATIBLE P-A de FABREGAS o equivalent, de secció rectangular, de
83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària. Colocada sobre base de formigó
en masa HM-20. (P - 270)

158,42 6,000 950,52

5 EB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns
d’ancoratge mecànic de Ø10 mm, amb volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.

125,03 155,000 19.379,65

euros
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- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 4)

6 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P - 7)

60,47 35,000 2.116,45

7 EB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior
amb tapa circular d’acer de  4mm, col·locats 0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10
mm de gruix (cada 7 barrots), amb 1 pern d’ancoratge mecànic de
Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 5)

151,94 50,100 7.612,19

8 EB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements
següents. Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem
superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats 0,15 m, entre
eixos. Plaques correguda inferior i superior d'unió els montants de
820x70 de 10 mm de gruix, frontises i elements de tancament.
Elements de protecció per evitar atrapaments segons normativa
vigent. Unions soldades entre elements. Acabat esmaltat metàl·lic
tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 6)

131,17 2,000 262,34

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.07 46.960,21

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 09 PARC INFANTIL

1 FQ11UT01 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de
la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.11711, o
equivalent de les marques Kompan o HPC; tots els elements segons
especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà
certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de
fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament. (P - 261)

3.506,63 1,000 3.506,63

2 FQ11UT03 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles:
mediano'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte 6.26401 o equivalent de les marques Kompan o HPC; tots
els elements segons especificacions de materials del l'empresa
fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou
formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó hm-20,
deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament. (P - 263)

3.478,64 1,000 3.478,64

3 FQ11UT02 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles:
pequeño'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan i HPC; tots els
elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant,
es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació
de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el
joc perfectament col.locat i en funcionament. (P - 262)

3.429,13 1,000 3.429,13

4 FQ11UT04 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''Mini carrusel'' de la casa
BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.26501 o
equivalent de les marques Kompan i HPC; Robusta subestructura
soldada; mecanisme lacat amb doble coixinet de boles, resistent a
l'aigua i a la sorra; carrussel d'acer inoxidable; diàmetre dels tubs per
subjectar-se 34.7 mm; plataforma composada per taulons de 40 mm,
amb relleu, de alerce de muntanya no impregnada, fustes sense nucli.

3.211,28 1,000 3.211,28

euros



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

PRESSUPOST Data: 16/07/15 Pàg.: 39

Alçada equipament 0.80 m; diàmetre 1.00 m, pes 63 Kg. Tots els
elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant,
es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació
de fonamentació de formigó armat amb formigó HA-20, de 60x60x55
cm , amb profunditat de l'excavació de 60 cm; deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament. (P - 264)

5 FQ11UT05 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con
tobogán y red'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte S3.13192 o equivalent de les marques Kompan o HPC, tots
els elements segons especificacions de materials del l'empresa
fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou
formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20,
deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament. (P - 265)

11.491,05 1,000 11.491,05

6 FBB2R001 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil,
segons característiques i normativa municipal.
(P - 121)

48,50 1,000 48,50

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.09 25.165,23

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 10 XARXA DE REG

1 FFYTX930 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb tres
electrovàlvules, una per a arbrat d'aliniació i dues per a parterres;
inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb
maó calat, revestides interiorment amb morter de ciment i allisat.
Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el
drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions
necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm,
marca HUNTER, model PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm,
marca HUNTER, model ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg
de  DN 50mm PN 10. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5
bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de
capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre
tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa
de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm
i PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i

1.425,00 1,000 1.425,00

euros
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unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la
instal·lació per deixar el conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors
electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o similar, controlat per
infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK,
completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i
connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva
estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de
Condicions. (P - 178)

2 FFYTX932 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb dues
electrovàlvules, inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb
maó calat, revestides interiorment amb morter de ciment i allisat.
Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el
drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions
necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm,
marca HUNTER, model PGV- 201B. muntades per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 32mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3.- Subministrament i col·locació d'una electrovàlvula PN 10 atm,
marca HUNTER, model ICV- 301GB. muntada per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 40mm PN 4. Totalment connectada i instal·lada.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg
de  DN 50mm PN 10. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1.5
bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de
capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre
tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa
de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50 mmm
i PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la
instal·lació per deixar el conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors
electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o similar, controlat per
infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK,
completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i
connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva
estació.

1.125,00 1,000 1.125,00

euros
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Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de
Condicions. (P - 180)

3 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves
especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 339)

455,60 2,000 911,20

4 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador
(P - 170)

4,50 19,490 87,71

5 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador (P - 168)

3,95 130,780 516,58

6 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.
(P - 171)

6,58 19,490 128,24

7 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 169)

4,70 130,780 614,67

8 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat
tipus Tech-Line o similar, autocompensant, amb línies de reg cada
0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de
superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia
no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny,
consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de

5,80 548,200 3.179,56

euros
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mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada
línia, així com p.p. d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 172)

9 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus
membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub
distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de
sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament. (P - 181)

54,86 33,000 1.810,38

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.10 9.798,34

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 11 XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 5,855 24,47

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 8,364 51,02

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63
mm,, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 152)

21,62 27,880 602,77

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 4,182 19,99

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 2,509 7,90

6 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT (
Infraestructura Comú de Telecomunicacions ) per a instal·lacions
d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 159)

519,00 1,000 519,00

7 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 1,000 233,94

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.11 1.459,09

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 12 XARXA DE GAS

euros
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1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 20,607 86,14

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 24,243 147,88

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de
grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions  (P - 312)

30,50 6,061 184,86

4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

25,75 14,546 374,56

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 6,061 19,09

6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 175)

26,00 80,810 2.101,06

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.12 2.913,59

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E2 ESPAI LLIURE EL02

Sub-capitol2 13 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font formada
per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta i clau de pas de la companyia Cassa,
segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 338)

42,68 40,250 1.717,87

2 FQ311422ESKAu Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color
negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de
llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part
proporcional de colector de connexionat a la xarxa de sanejament. (P -
269)

1.488,52 2,000 2.977,04

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.13 4.694,91

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E3 ESPAI LLIURE EL03

Sub-capitol2 00 MURETS

euros
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1 F2225263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega
mecànica del material excavat (P - 48)

12,31 8,240 101,43

2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 8,240 45,98

3 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 70)

11,00 1,648 18,13

4 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat des de camió (P - 68)

89,05 6,592 587,02

5 G3251PS1 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 313)

75,34 4,944 372,48

6 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 69)

0,97 695,621 674,75

7 G4DF2PS1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a mur amb plafons i puntals
metàl.lics amb dues cares Inclou l'entibació, sistemes de fixació i capa
antiadherent a la cara interior de l'encofrat, així com la neteja i
raspallat dels paraments i el segellat dels forats de l'ancorat de
l'encofrat.
Inclou també tots els treballs necessaris per a la correcta realització
de la partida.
(P - 314)

21,95 49,440 1.085,21

8 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 316)

5,67 24,720 140,16

9 G9A12PS1 m3 Material filtrant en trasdos del mur, amb estesa i piconatge del material
(P - 318)

9,65 9,476 91,44

10 G7B11PS1 m2 Làmina de feltre tipus geotextil, col.locada no adherida (P - 317) 1,74 59,946 104,31
11 FFB3S022 u Connexió del drenatge del mur a la xarxa d'aigua pluvials amb tub de

polietilè de diàmetre 150mm. Inclou excavació de rasa fins a embornal
o pou de la xarxa de pluvials més proper, càrrega i transport a
abocador i canon corresponent, així com reblerts amb terres de la
pròpia excavació. (P - 174)

139,07 1,000 139,07

12 GD5A5PS1 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 325)

13,13 25,210 331,01

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.00 3.690,99

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E3 ESPAI LLIURE EL03

Sub-capitol2 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 940,040 526,42

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 46)

4,51 459,330 2.071,58

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 3.031,600 17.431,70

euros
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4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 175,146 1.028,11
5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 175,146 891,49

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 60)

1,50 459,330 689,00

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 282,012 1.573,63

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.01 24.211,93

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES
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Sub-capitol2 02 XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 87,205 364,52

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 53)

1,10 39,751 43,73

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra procedent de material reciclat de formigó, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 58)

35,45 36,931 1.309,20

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 45,968 219,73

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 41,237 230,10

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 142)

27,85 55,210 1.537,60

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb

520,32 2,000 1.040,64

euros
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formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)
8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i

amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 2,000 190,92

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 15,000 234,75

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 4,000 770,00

11 GDD2AB28 m Execució de pou-cuneta quadrat, de dimensions exteriors 1.40x1.40
m, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20, segons plànols
de detall. Inclou reixa formada per barres d' acer corrugato AE-37,
soldades a perfil laminar. (P - 329)

485,12 1,000 485,12

12 GD571110 m Cuneta triangular d'e 0,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
324)

13,75 196,000 2.695,00

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.02 9.121,31

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES
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Sub-capitol2 03 XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 243)

105,73 3,000 317,19

2 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors.
h=10 m, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40,
col·locada sobre dau de formigó. (P - 241)

537,00 3,000 1.611,00

3 FHM5I017 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 7 o 9
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 245)

105,73 13,000 1.374,49

4 FHM1I011 u Columna marca Ledinbox, model Street-1 de 5m d'alçada, Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat negre texturat a la base. Amb
certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre
dau de formigó. (P - 236)

824,01 13,000 10.712,13

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub
de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a

12,79 493,500 6.311,87

euros
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abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

6 G228V002 m Canalització elèctrica -creuaments de carrers- realitzada mitjançant
dos tubs (línia+reserva) de polietilé de D.125 mm, recolzats sobre
solera i envoltats de formigó en massa tipus HM-20/B/20/l fins s 10
cm de rasant. Tot segons especificacions. Posició i detalls segons
plànols.

Inclou:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació de dos tubs de polietile de 125 mm de diàmetre corrugat
per fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 20x20xcm.
Formigó HM-20/B/20/l fins s 10 cm de rasant
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 311)

19,66 22,500 442,35

7 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 631,000 2.429,35

8 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 631,000 3.609,32

9 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 51,000 2.542,35

10 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini
anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1 70W-HM o similar; amb làmpada
de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W,
de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

(P - 249)

425,92 9,000 3.833,28

11 FHM1I021 u Lluminaria Urbana 1B de Ledinbox o similar, amb armadura d'injecció
d'alumini Material. Acer S-235 JR, amb làmpada de vapor de mercuri
amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància
electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

(P - 238)

797,00 13,000 10.361,00

12 FDK2I011 u Pericó de registre d'enllumenat de dimensions interiors 57x57 cm, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat arrebosat i lliscat; solera de maó
calat sobre jaç de sorra de 5 cm com a mínim. Inclou marc i tapa de
fosa dúctil 60x60 cm de resistència D-400. Tot segons especificacions.
Posició i detalls segons plànols. Mesura de la unitat acabada. (P - 157)

100,45 6,000 602,70

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.03 44.147,03
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Sub-capitol2 05 PAVIMENTACIÓ
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1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 217,853 14.326,01

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 72)

30,28 75,897 2.298,16

3 F961A87G m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 76)

52,00 89,950 4.677,40

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 91)

20,82 244,900 5.098,82

5 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 92)

30,82 58,500 1.802,97

6 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod.
Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a trencajuntes, segons plànos de
detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes
les feines necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional
de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant. (P - 95)

42,91 82,020 3.519,48

7 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central
model Artevia Sorra de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius
d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense
que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en
obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació
necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en
amarillo. (P - 97)

16,72 291,910 4.880,74

8 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 103)

0,85 1.292,840 1.098,91

9 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i
compactada

(P - 101)

152,47 14,363 2.189,93

10 F9A1X001 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(P - 90)

27,53 60,543 1.666,75

11 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida. (P
- 80)

23,11 518,460 11.981,61

12 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm
d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20
mm d'acer galvanizat soldat a la xapa. (P - 79)

34,67 184,210 6.386,56

13 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 87)

162,00 7,000 1.134,00

14 F9H1X002 t Paviment de mescla bituminosa de color albero amb composició de
microaglomerat, amb betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada.

(P - 102)

173,61 82,601 14.340,36

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.05 75.401,70

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2
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Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E3 ESPAI LLIURE EL03

Sub-capitol2 06 ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 301)

1,14 53,810 61,34

2 FR6PR001 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 3 a 6 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de de dimensiones adequades cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P - 299)

364,53 7,000 2.551,71

3 FR11R001 m2 Acondicionament, neteja i manteniment parc. Comprenent neteja
sotabosc, retirada arbres malats i eliminació d'espècies invasores.
Conservació de la massa vegetal autòctona. Recollida de brossa amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor y transport a
abocador.Trituració de la massa vegetla retirada. Gestió de residus
inclosa.
Inclou maquinària i materials i elements necessàris per a la realització
de la unitat. (P - 274)

1,10 6.124,520 6.736,97

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.06 9.350,02
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Sub-capitol2 E3 ESPAI LLIURE EL03

Sub-capitol2 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHCu Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie
Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 266)

516,23 11,000 5.678,53

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 267)

169,42 2,000 338,84

3 FQZ5R002 u Aparcament de bicicletes doble, de deu places, de 2 m de longitud.
Costats corbats de xapa d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques
d'acer de 3 mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs.
Estructura formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de
40x50x2 mm col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats
cinc parelles de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura
està fixada als costats laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els
costats són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat. Color gris oxiron. Totes les parts
metàl·liques, menys les d'acer inoxidable, estan protegides per
galvanització i successivament vernissades amb pintures en pols de
polièster. Cargols d'acer inoxidable. (P - 272)

590,68 5,000 2.953,40

4 FQ42R001 u Subministrament de pilona metàl·lica abatible, tipus PARKING
ABATIBLE P-A de FABREGAS o equivalent, de secció rectangular, de
83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària. Colocada sobre base de formigó
en masa HM-20. (P - 270)

158,42 8,000 1.267,36

euros



Projecte d´Urbanització del
Sector Central - Subsector Nord - PA01
Parets del Vallès

PRESSUPOST Data: 16/07/15 Pàg.: 50

5 G6A1N080 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb
pals d´1 m d´alçada i 10 cm. de diàmetre cada metre i dos pals
travessers (superior i intermig) d´unió entre ells. S´inclouen les unions
metàl.liques. (XTN080) (P - 315)

26,68 79,000 2.107,72

6 EB12R001 m Barana d’acer formada pels elements següents:
- Montant platina de 50x10 mm, col·locada cada 1 m.
- Placa de soportació del montant de 120x120x10mm, amb 4 perns
d’ancoratge mecànic de Ø10 mm, amb volandera i femella.
- Platina inferior de 50x10 mm, col·locada entre montants.
- Passamà superior de Ø50x3 mm.
- Barrots verticals de Ø14 mm, col·locats separats cada 0,10 m.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 4)

125,03 20,600 2.575,62

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.07 14.921,47
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Sub-capitol2 08 SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 107)

0,50 76,000 38,00

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 112)

7,78 8,080 62,86

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 124)

30,19 2,000 60,38

4 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 118)

38,60 2,000 77,20

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.08 238,44
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Sub-capitol2 10 XARXA DE REG

1 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador (P - 168)

3,95 81,580 322,24

2 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional

4,70 81,580 383,43

euros
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d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 169)

3 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus
membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub
distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de
sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament. (P - 181)

54,86 2,000 109,72

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.10 815,39
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Sub-capitol2 11 XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 77,712 324,84

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 106,590 650,20

3 FDG5X001 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x18
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 154)

15,72 252,000 3.961,44

4 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63
mm,, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 152)

21,62 103,300 2.233,35

5 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 53,295 254,75

6 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 24,417 76,91

7 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 158)

541,24 8,000 4.329,92

8 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT (
Infraestructura Comú de Telecomunicacions ) per a instal·lacions
d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 159)

519,00 2,000 1.038,00

9 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 7,000 1.637,58

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.11 14.506,99

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2
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Sub-capitol2 13 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font formada
per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta i clau de pas de la companyia Cassa,
segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 338)

42,68 34,240 1.461,36

2 FQ311422ESKAu Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color
negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de
llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part
proporcional de colector de connexionat a la xarxa de sanejament. (P -
269)

1.488,52 2,000 2.977,04

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.13 4.438,40
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Sub-capitol2 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 1.090,210 610,52

2 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 1.779,530 10.232,30

3 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 504,378 2.960,70
4 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 504,378 2.567,28

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 218,042 1.216,67

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.01 17.587,47

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2
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Sub-capitol2 02 XARXA DE SANEJAMENT
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1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 157,342 657,69

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 53)

1,10 66,088 72,70

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra procedent de material reciclat de formigó, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 58)

35,45 61,398 2.176,56

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 88,785 424,39

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 68,557 382,55

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 142)

27,85 91,790 2.556,35

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol
de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)

520,32 4,000 2.081,28

8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 4,000 381,84

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 30,000 469,50

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 8,000 1.540,00
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TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.02 10.742,86
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Sub-capitol2 03 XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I016 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 4
metres d'alçada, de dimensions 800x800x800
segons plànols de detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou
excavació i piconatge del fons, subministrament i col·locació dels
ancoratges, tubs i formigonat. Tot segons Plànols i especificacions del
Plec de Condicions. (P - 244)

80,93 5,000 404,65

2 FHM1R002 u Columna de llum IP66 d'acer galvanitzat, reflector d'alumini anoditzat,
difusor de metacrilat transparent tipus SIMON KUMA ISTANIUM LED
DGCLAS o similar; amb làmpada d'un mòdul de 12 leds de 20 W, de
preu alt, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Altura 4,0 m,
color negre forja. Inclou equip de conttrol electrònic per mòduls led
marca Osram, model Optotronic, programable independent
cadascuna, en taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna,
cablejat interior de col·lumna i connexionat de lluminària.
(P - 240)

1.495,68 5,000 7.478,40

3 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 243)

105,73 2,000 211,46

4 FHM1R001 u Columna marca Ledinbox, mod. Street amb braços provistos de
projectors a dos nivells 7 i 5 m, marca indicada o similar. Material.
Acer S-235 JR. Galvanitzat. Acabat oxirón negre forja a la base. Amb
certificat de conformitat CE, segons norma EN 40, col·locada sobre
dau de formigó. (P - 239)

1.127,68 2,000 2.255,36

5 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub
de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

12,79 136,000 1.739,44

6 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 136,000 523,60

7 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 136,000 777,92

8 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 6,000 299,10

9 FHN7I001 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector
d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i sistema de
tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street
210-70W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb
halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W, de preu alt, tipus Master
CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en

425,92 2,000 851,84

euros
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taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

(P - 246)
10 FHN7I002 u Llumenera simètrica amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector

d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i sistema de
tancament amb pestillo de polímer tècnic, tipus LEDINBOX Street
210-35W-HM o similar; amb làmpada de vapor de mercuri amb
halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 35 W, de preu alt, tipus Master
CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport. Inclou reactància electrònica programable marca
Osram, model Powertronic, programable independent cadascuna, en
taller. Inclou caixa de connexions dins col·lumna, cablejat interior de
col·lumna i connexionat de lluminària.

(P - 247)

425,92 2,000 851,84

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.03 15.393,61

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 05 PAVIMENTACIÓ

1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 125,787 8.271,75

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 72)

30,28 23,397 708,46

3 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod.
Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a trencajuntes, segons plànos de
detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes
les feines necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional
de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant. (P - 95)

42,91 596,400 25.591,52

4 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central
model Artevia Sorra de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius
d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense
que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en
obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació
necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en
amarillo. (P - 97)

16,72 89,990 1.504,63

5 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 103)

0,85 141,810 120,54

6 F9H1X001 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i
compactada

(P - 101)

152,47 10,636 1.621,67

7 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida. (P
- 80)

23,11 126,600 2.925,73

8 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm
d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20
mm d'acer galvanizat soldat a la xapa. (P - 79)

34,67 119,600 4.146,53

euros
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9 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 87)

162,00 4,000 648,00

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.05 45.538,83

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 06 ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 340)

8,38 3,000 25,14

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 276)

80,42 3,000 241,26

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 297)

25,09 3,000 75,27

4 FR43H429 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 282)

192,00 2,000 384,00

5 FR45162C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 288)

280,00 1,000 280,00

6 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 302)

32,23 3,000 96,69

7 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 292)

5,04 75,000 378,00

8 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l
(P - 293)

14,28 45,000 642,60

9 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l
(P - 294)

12,60 45,000 567,00

10 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50
cm, en contenidor de 3 l
(P - 295)

10,92 45,000 491,40

11 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 296)

15,96 45,000 718,20

12 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 298)

5,35 255,000 1.364,25

13 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 278)

5,47 249,580 1.365,20

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.06 6.629,01

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

euros
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Sub-capitol2 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHCu Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie
Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 266)

516,23 5,000 2.581,15

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 267)

169,42 2,000 338,84

3 FQZ5R001 u Aparcament de bicicletes de cinc places, de 2 m de longitud. Costats
corbats de xapa d'acer de 2 mm d'espessor amb plaques d'acer de 3
mm d'espessor per fixar al sòl mitjançant cargols amb tacs. Estructura
formada per dos tubs rectangulars de reforç d'acer de 40x50x2 mm
col·locats horitzontalment sobre els quals estan soldats cinc parelles
de tubs corbats d'acer diàmetre 20 x 1,5 mm. L'estructura està fixada
als costats laterals mitjançant reblons d'acer inoxidable. Els costats
són d'acer vernissat polièster mentre que l'estructura de
l'aparcabicicletes és d'acer vernissat.
Color gris oxiron. Totes les parts metàl·liques, menys les d'acer
inoxidable, estan protegides per galvanització i successivament
vernissades amb pintures en pols de polièster. Cargols és d'acer
inoxidable. (P - 271)

335,55 3,000 1.006,65

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.07 3.926,64

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 08 SENYALITZACIÓ

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 107)

0,50 66,000 33,00

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 112)

7,78 8,080 62,86

3 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 124)

30,19 2,000 60,38

4 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 118)

38,60 2,000 77,20

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.08 233,44

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 10 XARXA DE REG

1 GN12X004 u Escomesa de la xarxa d'aigua sanitària a la xarxa de reg, formada per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Arqueta i clau de pas de la companyia Cassa, segons les seves
especificacions.
- Comptador i clau de tall, segons especificacions de Companyia;

455,60 1,000 455,60

euros
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- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.

Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.

Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 339)

2 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador
(P - 170)

4,50 89,500 402,75

3 FFB1X007 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 32
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 20 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador (P - 168)

3,95 106,320 419,96

4 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.
(P - 171)

6,58 89,500 588,91

5 FFB1X009 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 169)

4,70 106,320 499,70

6 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat
tipus Tech-Line o similar, autocompensant, amb línies de reg cada
0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de
superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia
no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny,
consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de
mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada
línia, així com p.p. d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 172)

5,80 341,990 1.983,54

7 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus
membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub
distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de
sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament. (P - 181)

54,86 3,000 164,58

euros
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TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.10 4.515,04

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 11 XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 17,760 74,24

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 22,200 135,42

3 FDG3X001 m Construcció de secció formada per 4 conductes de PE de diàmetre 63
mm,, amb subministrament de tot el material necessari per a la seva
construcció segons el procés següent: construcció de prisma tubular
protegit amb un dau de formigó 30x30 cm, inclòs col·locació de cinta
de senyalització, separadors, maneguets d'unió; Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol
control de qualitat de les obres sol·licitat per la DF de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els
conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les prescripcions
tècniques.

(P - 152)

21,62 74,000 1.599,88

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 11,100 53,06

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 6,660 20,98

6 FDK2X001 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus ICT (
Infraestructura Comú de Telecomunicacions ) per a instal·lacions
d'escomesa de telefonia, col·locat a vorera sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 159)

519,00 2,000 1.038,00

7 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 160)

233,94 2,000 467,88

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.11 3.389,46

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 12 XARXA DE GAS

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 28,616 119,61

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 33,666 205,36

3 G228X001 m3 Subministre, rebliment i compactació de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb sorres d'aportació de pedrera, de pedra granítica de 0-3,5 mm de
grandària, en tongades de gruix de fins a 25 cm de gruix.

30,50 8,417 256,72

euros
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Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions  (P - 312)
4 F2285A0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de

la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)

25,75 20,200 520,15

5 F242B0A3 m3 Transport de terres, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2
km (P - 61)

3,15 8,417 26,51

6 FFB3X001 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma , soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 175)

26,00 112,220 2.917,72

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.12 4.046,07

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E4 ESPAI LLIURE EL04

Sub-capitol2 13 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 49)

9,59 55,320 530,52

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 52)

6,10 69,150 421,82

3 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
procedent de material reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 57)

33,14 41,490 1.374,98

4 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 166)

36,99 115,250 4.263,10

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 56)

16,61 13,830 229,72

6 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 41,490 231,51

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.13 7.051,65

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega, per a
un gruix de fins a 30 cm (P - 45)

0,56 1.498,430 839,12

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics (P - 46)

4,51 289,110 1.303,89

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 50)

5,75 2.225,650 12.797,49

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 62) 5,87 799,872 4.695,25

euros
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5 F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 51)

5,09 799,872 4.071,35

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 60)

1,50 289,110 433,67

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 299,686 1.672,25

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.01 25.813,02

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 02 XARXA DE SANEJAMENT

1 G2221P21 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 305)

4,18 159,435 666,44

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1 m i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 53)

1,10 77,104 84,81

3 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra procedent de material reciclat de formigó, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 58)

35,45 71,634 2.539,43

4 F228FS01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 4 m, amb
material de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 59)

4,78 79,449 379,77

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 65)

5,58 79,986 446,32

6 FD7JX002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 315mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 142)

27,85 107,090 2.982,46

7 GDD1SM01 u Subministrament i colocació de pou de registre de 120 cm de diàmetre
interior, per col·lectors de DN fins a 800 mm, de fins a 3 m de
profunditat, segons el model municipal, compost per:

1. Excavació de pou d'altura variable, en terreny no clasificat,
realitzada amb mitjans mecànics, fins a 3m de profunditat, segons
planols, inclosa compactació de sòl de la rasa al 95% PM. Incloent
entibació i apuntalament, cas de ser necesaris, senyalització, càrrega i
transport a abocador autoritzat o a interior de obra.

2. Execució de base de pou formada per:
- una capa de 10 cm de formigó de neteja de resistència mínima
fck=15 N/mm2.
- formigonat del tub que creua el pou de registre amb HM-25/P/20/IIa,
segons planol de detall, i tall de la meitat superior del tub. S'inclouen
tots els materials i operacions per garantir la estanqueitat, resistencia i
durabilitat de la unió de la canalització amb el pou, sota la aprobació
de la direcció facultativa.

3. Subministrament i colocació de paret de pou circular de 120 cm de
diàmetre interior, formada per peces circulars de formigó prefabricat,
colocades amb morter de ciment 1:4, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l. fins completar l'altura segons els planols de
perfils. Inclou la colocació de con de formigó prefabricat segons planol

520,32 5,000 2.601,60

euros
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de detall.

Tot segons especificacions i planols de detall. (P - 327)
8 FDDZ6S01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i

amb tanca, pas lliure de 800 mm de diàmetre i classe D400, d'alta
qualitat, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La tapa
porta el text ''Ajuntament de Parets/Clavegueram''
(P - 143)

95,46 5,000 477,30

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 144)

15,65 38,000 594,70

10 FD5JA006 u Embornal sifònic amb bastiment i reixa i marc articulats de fosa dúctil
D400; la caixa de dimensions 70x30 cm formada amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Bastiment i reixa de fosa dúctil model Meridiana
col·locada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tub DN200 de connexió a pou, amb obertura i
tancament de rasa.  (P - 136)

192,50 11,000 2.117,50

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.02 12.890,33

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 03 XARXA D'ENLLUMENAT

1 FHM5I015 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna de 10
metres d'alçada, de dimensions 800x800x1100 segons plànols de
detalls, amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou excavació i piconatge del
fons, subministrament i col·locació dels ancoratges, tubs i formigonat.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 243)

105,73 5,000 528,65

2 FHM1R003 u Columna marca Ledinbox, mod.Street Múltiple amb 3 de projectors.
h=10 m, marca indicada o similar. Material. Acer S-235 JR.
Galvanitzat. Amb certificat de conformitat CE, segons norma EN 40,
col·locada sobre dau de formigó. (P - 241)

537,00 5,000 2.685,00

3 G228V001 m Canalització elèctrica per un circuit sota vorera realitzada amb un tub
de polietilé de doble capa de D.80-90 mm, formada per:
Excavació de rasa de 60cm de fons per 40cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.
Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.
Col·locació d'un tub de polietile de 80-90 mm de diàmetre corrugat per
fora i llis per dins, envoltat de dau de formigó 40x20xcm.
Col·locació de cinta de senyalització de 30cm d'ample a 15 cm de la
capa de sorra, fils guia en cada conducte i maniguets d'unió.
Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular adequat, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 310)

12,79 79,000 1.010,41

4 FG31A003 m Conductor de coure de designació UNE VFV 0,6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 'entubat' i col·locat en rasa. (P - 185)

3,85 79,000 304,15

5 FG380902 m Línia de terra enterrada formada per un conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, inclòs connexions.Execució segons
especificacions. Posició i detalls segons plànols. (P - 188)

5,72 79,000 451,88

6 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 218)

49,85 5,000 249,25

7 FHN7I004 u Projector amb cos de fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini
anoditzat, tipus LEDINBOX Project-1 70W-HM o similar; amb làmpada
de vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics ( llum blanca ) de 70 W,
de preu alt, tipus Master CityWhite CDO-TTMaster o similar, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou reactància

425,92 15,000 6.388,80

euros
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electrònica programable marca Osram, model Powertronic,
programable independent cadascuna, en taller. Inclou caixa de
connexions dins col·lumna, cablejat interior de col·lumna i connexionat
de lluminària.

(P - 249)

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.03 11.618,14

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 05 PAVIMENTACIÓ

1 F9365N11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 75)

65,76 103,149 6.783,08

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 72)

30,28 103,704 3.140,16

3 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 91)

20,82 655,050 13.638,14

4 F9F5R001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó, marca Breinco, mod.
Vulcano 60x40x7 cm, col·locat a trencajuntes, segons plànos de
detalls, color gris o estàndar a definir per la Direcció Facultativa.
Col·locat sobre solera de morter de 4 cm de gruix, inclòs morter i totes
les feines necessàries per la seva col·locació, inclòs part proporcional
de talls. Rebliment de junts amb sorra. Executat segons prescipcions
tècniques del fabricant. (P - 95)

42,91 146,440 6.283,74

5 F9G8CTA0HVLI m2 Paviment de morter de ciment de 12 cm d'espessor, fabricat en central
model Artevia Sorra de Lafarge, amb sorres seleccionades i additius
d'última generació d'estètica similar a un camí de sorra però sense
que es produeixi desplaçament d'àrids o generació de pols posada en
obra, estès, compactat, anivellament i curat. Inclou tota operació
necessària per a la completa realització de la unitat; color Martos en
amarillo. (P - 97)

16,72 398,860 6.668,94

6 F9P0PC92 m2 Subministre i col.locació de paviment drenant de cautxú ''in situ'' de
color vermell, de 70 mm de gruix total (per alçada de caiguda màxima
de 2 m.), formada per una capa d'imprimació, una capa de grànuls
nr/sbr m-4 de cautxú negre, barrejats amb un lligant de poliuretà
monocomponent amb densitat de 550 +- 50 kg/m3 de 60 mm de gruix i
una capa de grànuls superior 10 mm de gruix, d'epdm 1/4 mm amb
acabat poròs i barrejat amb un lligam de poliuretà amb una densitat de
1.000 +- 50 kg/m3. inclos repercussio remats, proteccions de
paviments, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per al seu
muntatge. Segons UNE-EN 1177. (P - 105)

108,32 112,850 12.223,91

7 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I, inclosa a la partida. (P
- 80)

23,11 241,800 5.588,00

8 F96AR001 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm
d'alçària (100 mm vistos i 200 mm enterrats), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo HM-20/P/40/I. Remat superior de la xapa amb un rodó de Ø20
mm d'acer galvanizat soldat a la xapa. (P - 79)

34,67 102,800 3.564,08

9 F991R001 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de
10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 87)

162,00 14,000 2.268,00

euros
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TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.05 60.158,05

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 06 ESPAIS VERDS I JARDINERIA

1 GR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 340)

8,38 14,000 117,32

2 FR3P1211 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 276)

80,42 14,000 1.125,88

3 FR632Q31 u Plantació d'arbre de 16 a 25 cm de circumferència en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 297)

25,09 14,000 351,26

4 FR4544X1 u Subministrament de Robinia Cascarouge de perímetre de 20 a 25 cm,
amb l'arrel nua (P - 289)

86,46 7,000 605,22

5 FRZ23A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 302)

32,23 7,000 225,61

6 FR4CR002 u Subministrament de Lavanda Angustifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l
(P - 292)

5,04 50,000 252,00

7 FR4CR003 u Subministrament de Photinia Fraseri Red Robin d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l
(P - 293)

14,28 30,000 428,40

8 FR4CR004 u Subministrament de Rosmarinus Prostratus d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l
(P - 294)

12,60 30,000 378,00

9 FR4CR005 u Subministrament de Teucrium Fruticans Azureum d'alçària de 40 a 50
cm, en contenidor de 3 l
(P - 295)

10,92 30,000 327,60

10 FR4CR006 u Subministrament de Feijoa Sellowiana d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 296)

15,96 30,000 478,80

11 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 298)

5,35 170,000 909,50

12 FR3SR001 m2 Encoixinament amb escorça de 1ª pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 278)

5,47 165,310 904,25

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.06 6.103,84

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 07 MOBILIARI URBÀ

1 FQ116311ESHCu Banc de posts de pi roig tractat en autoclau, de 0,6 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1111 de la sèrie
Banc NeoRomántico Clásico de 0,60m de SANTA&COLE, col·locat

516,23 5,000 2.581,15

euros
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amb fixacions mecàniques (P - 266)
2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm

de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 267)

169,42 4,000 677,68

3 EB12R002 m Tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements següents:
- Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem superior
amb tapa circular d’acer de  4mm, col·locats 0,15 m, entre eixos.
- Placa correguda de suportació dels montants de 100x1.500 de 10
mm de gruix (cada 7 barrots), amb 1 pern d’ancoratge mecànic de
Ø10 mm c/0,30 m, amb volandera i femella.
- Unions soldades entre elements.
- Acabat esmaltat metàl·lic tipus forja Oxiron gris.
- Ancorat a dau corregut de formigó HM-20.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 5)

151,94 49,340 7.496,72

4 EB12R003 u Porta per a tanca d’acer jocs infantils, formada pels elements
següents. Montants tubs d’acer de Ø70x4 mm, tancats per l’extrem
superior amb tapa circular d’acer de 4 mm, col·locats 0,15 m, entre
eixos. Plaques correguda inferior i superior d'unió els montants de
820x70 de 10 mm de gruix, frontises i elements de tancament.
Elements de protecció per evitar atrapaments segons normativa
vigent. Unions soldades entre elements. Acabat esmaltat metàl·lic
tipus forja Oxiron gris.
Segons plànols de detall i especificacions. (P - 6)

131,17 2,000 262,34

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.07 11.017,89

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 09 PARC INFANTIL

1 FQ11UT01 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''muelle de anillos 11'' de
la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del producte 6.11711, o
equivalent de les marques Kompan o HPC; tots els elements segons
especificacions de materials del l'empresa fabricant, es solicitarà
certificat de la empresa subministradora. Inclou formació de
fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el joc
perfectament col.locat i en funcionament. (P - 261)

3.506,63 2,000 7.013,26

2 FQ11UT02 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''familia de carruseles:
pequeño'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte 6.26400 o equivalent de les marques Kompan i HPC; tots els
elements segons especificacions de materials del l'empresa fabricant,
es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou formació
de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20, deixant el
joc perfectament col.locat i en funcionament. (P - 262)

3.429,13 1,000 3.429,13

3 FQ11UT05 u Subministre i col.locació de joc infantil tipus ''cabaña plataforma con
tobogán y red'' de la casa BDU ( Barcelona Diseño Urbano ) codi del
producte S3.13192 o equivalent de les marques Kompan o HPC, tots
els elements segons especificacions de materials del l'empresa
fabricant, es solicitarà certificat de la empresa subministradora. Inclou
formació de fonamentació de formigó en massa amb formigó HM-20,
deixant el joc perfectament col.locat i en funcionament. (P - 265)

11.491,05 1,000 11.491,05

4 FBB2R001 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
Fixada a tanca parc infantil. Senyalització informativa de parc intantil,
segons característiques i normativa municipal.
(P - 121)

48,50 1,000 48,50

euros
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TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.09 21.981,94

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 10 XARXA DE REG

1 FFYTX915 u Subministrament i col·locació d'arqueta d'electrovàlvules amb quatre
electrovàlvules, dues per a arbrat d'aliniació i dues per a parterres,
inclou:

1. Arqueta realitzada amb parets de 15 cm de gruix realitzades amb
maó calat, revestides interiorment amb morter de ciment i allisat.
Solera de maó calat sobre capa de graves de 25 cm que asseguri el
drenatge. Inclou marc de perfil d'acer galvanitzat en L i tapes
corresponents amb l'indicació de la xarxa. Inclou la realització de
passatubs, moviment de terres i la resta de materials i operacions
necessaris per la execució completa de l'arqueta.

2. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm,
marca HUNTER, model PGV- 151B. muntada per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 32 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

3. Subministrament i col·locació de dues electrovàlvules PN 10 atm,
marca HUNTER, model ICV- 301GB. muntades per alimentar el tub de
reg PEBD de DN 40 mm PN 4. Totalment connectades i instal·lades.

4. Subministrament i col·locació de TECH-FILTER, per la línia de reg
de  DN 50mm PN 10. Totalment connectada i instal·lada.

5. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de pressió a 1,5
bars. Totalment connectada i instal·lada.

6. Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta PN 10 atm de
capçalera de l'arqueta d'electrovàlvules, muntada entre brides sobre
tub, PEBD DN 50 mm PN 10 atm, d'escomesa de l'arqueta a la xarxa
de distribució d'aigua pel reg.

7. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN50mm i
PN 10 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

8.- Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN40 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

9. Subministrament i col·locació de tram de tub de PEBD DN32 mm i
PN 4 atm, inclou tots els accessoris (Tés, colzes, reduccions, etc..) i
unions.

10.- Resta dels elements i operacions de la obra mecànica de la
instal·lació per deixar el conjunt acabat i en funcionament.

11.-Subministrament i col·locació d'un programador de 4 sectors
electrònic autònom amb bateries tipus T-Boss o similar, controlat per
infrarrojos amb comandament a distància , sistema UNIK,
completament instal·lat en la part alta de l'arqueta, inclou cables i
connexions elèctriques amb totes les electrovàlvules de la seva
estació.

Tot segons Plànols i especificacions de l'Ajuntament i del Plec de
Condicions. (P - 176)

1.860,00 1,000 1.860,00

euros
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2 FFB1X106 m Canalització de la xarxa alimentació reg superficie per a tuberia de 40
mm de PEBD en rasa, formada per:
- Excavació de rasa de fondària 50 cm i amplada 30 cm, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics.
- Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplada 30 cm;
- Subministrament i estesa de capa de sauló de 30 cm que envolti la
canonada;
- Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació exempt de materials superiors a 8 cm, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
- Col·locació d'una cinta de senyalització a la coronació de la capa de
sauló;
- Transport de terres restants a abocador
(P - 170)

4,50 78,610 353,75

3 FFB1X109 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. Inclou accessoris i part proporcional
d'elements de muntatge.
Inclou part proporcional de Subministrament i col·locació de vàlvula
de rentat al final de cada línia de reg per goteig.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions.
(P - 171)

6,58 78,610 517,25

4 FFB2X101 m2 Subministrament i realització de la xarxa de reg per goteig soterrat
tipus Tech-Line o similar, autocompensant, amb línies de reg cada
0,30 metres i goters rectes cada 0,7 metres, de 2,3 l/h, per al reg de
superficie dels arbusts. Línies soterrades a una profunditat homogènia
no inferior a 6 cm. Inclou la subjecció de la tuberia al terreny,
consistent en peces de ferro de diàmetre 6 mm amb forma de U i de
mida aproximada 20 cm.
Inclou també la col·locació d'una vàlvula de rentat al final de cada
línia, així com p.p. d'accessoris i operacions necessàries.
Tot segons Plànols i especificacions del Plec de Condicions. (P - 172)

5,80 165,150 957,87

5 FFYYX001 u Subministrament i col·locació de goter de reg autocompensant, tipus
membrana,de quatre sortides i 9.2 l/h, marca Tech-Line, amb microtub
distribuïdor P.E. 3x4,5 fins a l'arbre, inserit al tub de la linía de
sectorització de polietilé mitjançant mangueta mixte PE-TECH. Inclós
punt de goter amb laberint i ancorament. (P - 181)

54,86 14,000 768,04

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.10 4.456,91

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol 2F FASE 2- RESTA SECTOR

Titol 3 EL ESPAIS LLIURES

Sub-capitol2 E5 ESPAI LLIURE EL05

Sub-capitol2 13 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 GN12R001 m Escomesa a la xarxa d'aigua sanitària per alimentàcio font formada
per:
- Ramal de PEAD de DN 50 mm des de la connexió amb la xarxa de
distribució fins a l'arqueta on hi haurà la clau de pas.
- Part proporcional d'aquerta i clau de pas de la companyia Cassa,
segons les seves especificacions.
- Inclou tots els materials i operacions necessaris pels moviments de
terres associats.
Inclou tota la resta d' operacions i materials necessaries per l'execució
completa de l'escomesa i assegurar la seva funcionabilitat i durabilitat.
Tots els elements i operacions segons les especificacions indicades
per la companyia Cassa. (P - 338)

42,68 46,300 1.976,08

2 FQ311422ESKAu Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color
negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de
llautó ref. 183 de la sèrie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE, i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó. Inclou part

1.488,52 1,000 1.488,52

euros
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proporcional de colector de connexionat a la xarxa de sanejament. (P -
269)

TOTAL Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.13 3.464,60

Obra 01 Pressupost PUPARETS-2

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 F221XXSS u Import corresponent a la totalitat de les despeses de Seguretat i Salut
necessàries per l'execució de l'obra, segons Estudi de Seguretat i
Salut. (P - 47)

56.249,69 1,000 56.249,69

TOTAL Capítol 01.SS 56.249,69

euros
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NIVELL 6: Título 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 4 01.2F.EC.07.7A.71  Exterior Sector 47.731,71
Título 4 01.2F.EC.07.7A.72  Interior Sector 522.277,77
Sub-capitol2 01.2F.EC.07.7A  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 570.009,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

570.009,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Sub-capitol2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub-capitol2 01.2F.EC.07.7A  DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 570.009,48
Sub-capitol2 01.2F.EC.07.7D  DESVIAMENTS ELÈCTRICS 120.892,57
Sub-capitol2 01.2F.EC.07  XARXES ELÈCTRIQUES 690.902,05
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.AA  REGULADORS LOCALS 19.117,53
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.BB  VARIS 39.671,60
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.CC  INDICADORS DE DIRECCIÓ 12.300,88
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.DD  BÀCULS I COLUMNES 1.662,48
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.FF  MARCS I TAPES DE PERICONS DE REGISTRE 961,12
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.GG  CABLES TIPUS MANGUERA 1000 V AÏLLAMENT 5.897,50
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.HH  OBRA CIVIL 6.517,16
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.PJ  PROJECTE DE LEGALITZACIÓ 3.600,65
Sub-capitol2 01.2F.EC.09.TC  TRÀMITS CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA 5.250,75
Sub-capitol2 01.2F.EC.09  SEMAFORITZACIÓ 94.979,67
Sub-capitol2 01.2F.EC.11.PC  CALÇADES 165.137,27
Sub-capitol2 01.2F.EC.11.PV  VORERES 287.305,27
Sub-capitol2 01.2F.EC.11  PAVIMENTACIÓ 452.442,54
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.00  MURS DE CONTENCIO 32.113,09
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.01  MOVIMENTS DE TERRES 48.761,67
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.02  XARXA DE SANEJAMENT 32.853,82
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.03  XARXA D'ENLLUMENAT 47.565,76
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.05  PAVIMENTACIÓ 195.975,59
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA 22.024,26
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.07  MOBILIARI URBÀ 46.960,21
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.09  PARC INFANTIL 25.165,23
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.10  XARXA DE REG 9.798,34
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS 1.459,09
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.12  XARXA DE GAS 2.913,59
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2.13  XARXA D'AIGUA POTABLE 4.694,91
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2  ESPAI LLIURE EL02 470.285,56
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.00  MURETS 3.690,99
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.01  MOVIMENTS DE TERRES 24.211,93
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.02  XARXA DE SANEJAMENT 9.121,31
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.03  XARXA D'ENLLUMENAT 44.147,03
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.05  PAVIMENTACIÓ 75.401,70
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA 9.350,02
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.07  MOBILIARI URBÀ 14.921,47
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.08  SENYALITZACIÓ 238,44
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.10  XARXA DE REG 815,39
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS 14.506,99

euros
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Sub-capitol2 01.2F.EL.E3.13  XARXA D'AIGUA POTABLE 4.438,40
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3  ESPAI LLIURE EL03 200.843,67
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.01  MOVIMENTS DE TERRES 17.587,47
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.02  XARXA DE SANEJAMENT 10.742,86
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.03  XARXA D'ENLLUMENAT 15.393,61
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.05  PAVIMENTACIÓ 45.538,83
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA 6.629,01
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.07  MOBILIARI URBÀ 3.926,64
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.08  SENYALITZACIÓ 233,44
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.10  XARXA DE REG 4.515,04
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.11  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS 3.389,46
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.12  XARXA DE GAS 4.046,07
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4.13  XARXA D'AIGUA POTABLE 7.051,65
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4  ESPAI LLIURE EL04 119.054,08
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.01  MOVIMENTS DE TERRES 25.813,02
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.02  XARXA DE SANEJAMENT 12.890,33
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.03  XARXA D'ENLLUMENAT 11.618,14
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.05  PAVIMENTACIÓ 60.158,05
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.06  ESPAIS VERDS I JARDINERIA 6.103,84
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.07  MOBILIARI URBÀ 11.017,89
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.09  PARC INFANTIL 21.981,94
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.10  XARXA DE REG 4.456,91
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5.13  XARXA D'AIGUA POTABLE 3.464,60
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5  ESPAI LLIURE EL05 157.504,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.186.012,29
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Sub-capitol2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub-capitol2 01.2F.EC.01  ENDERROCS 492.515,22
Sub-capitol2 01.2F.EC.02  MOVIMENT DE TERRES 370.610,16
Sub-capitol2 01.2F.EC.03  XARXA DE SANEJAMENT 121.581,15
Sub-capitol2 01.2F.EC.04  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS 67.142,64
Sub-capitol2 01.2F.EC.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 152.745,61
Sub-capitol2 01.2F.EC.06 XARXA DE GAS XARXA DE GAS 40.107,64
Sub-capitol2 01.2F.EC.07  XARXES ELÈCTRIQUES 690.902,05
Sub-capitol2 01.2F.EC.08  XARXA D'ENLLUMENAT VIARI 225.366,31
Sub-capitol2 01.2F.EC.09  SEMAFORITZACIÓ 94.979,67
Sub-capitol2 01.2F.EC.10  XARXA DE REG 26.123,56
Sub-capitol2 01.2F.EC.11  PAVIMENTACIÓ 452.442,54
Sub-capitol2 01.2F.EC.12  SENYALITZACIÓ 20.017,56
Sub-capitol2 01.2F.EC.13  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 71.046,34
Titol 3 01.2F.EC  VIALIITAT 2.825.580,45
Sub-capitol2 01.2F.EL.E2  ESPAI LLIURE EL02 470.285,56
Sub-capitol2 01.2F.EL.E3  ESPAI LLIURE EL03 200.843,67
Sub-capitol2 01.2F.EL.E4  ESPAI LLIURE EL04 119.054,08
Sub-capitol2 01.2F.EL.E5  ESPAI LLIURE EL05 157.504,72
Titol 3 01.2F.EL  ESPAIS LLIURES 947.688,03

euros
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.773.268,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.1F.01  ENDERROCS 2.791,95
Titol 3 01.1F.02  MOVIMENT DE TERRES 10.076,80
Titol 3 01.1F.03  XARXA DE SANEJAMENT 7.872,51
Titol 3 01.1F.04  XARXA D'INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS 3.985,33
Titol 3 01.1F.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 7.637,94
Titol 3 01.1F.06  XARXA DE GAS 1.694,18
Titol 3 01.1F.08  XARXA D'ENLLUMENAT VIARI 13.997,12
Titol 3 01.1F.11  PAVIMENTACIÓ 23.185,51
Capítol 01.1F  FASE 1 -CARRER LEPANT 71.241,34
Titol 3 01.2F.EC  VIALIITAT 2.825.580,45
Titol 3 01.2F.EL  ESPAIS LLIURES 947.688,03
Capítol 01.2F  FASE 2- RESTA SECTOR 3.773.268,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.844.509,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.1F  FASE 1 -CARRER LEPANT 71.241,34
Capítol 01.2F  FASE 2- RESTA SECTOR 3.773.268,48
Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 56.249,69
Obra 01 Pressupost PUPARETS-2 3.900.759,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.900.759,51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PUPARETS-2 3.900.759,51

3.900.759,51

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 3.900.759,51

13,00 % Despeses Generals SOBRE 3.900.759,51............................................................ 507.098,74

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3.900.759,51................................................................. 234.045,57

1,50 % Control de Qualitat SOBRE 3.900.759,51................................................................ 58.511,39

Subtotal 4.700.415,21

21,00 % IVA SOBRE 4.700.415,21...................................................................................... 987.087,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.687.502,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS )
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