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MEMÒRIA 

1. OBJECTE I ANTECEDENTS 

 
Es objecte de l’actuació dotar d’una zona de càrrega i descàrrega per camions i furgonetes a la plaça 
del Mercat i al carrer de l’Habana. 
 
L’Ajuntament va encarregar aquest projecte de complet però, per qüestions pressupostàries, la 
mesura 3 únicament pot incloure una part d'aquest projecte. La present mesura 3 és una Fase del 
projecte original de Josep Mª Sant Vilella, Enginyer de camins, c. i p. de la empresa INGENIEROS 
ASOCIADOS,S.A. 
 
Plaça del mercat amb àmbit de projecte complert: 
 

 
 
 
Plaça del mercat amb la fase a executar en la present mesura 3: 

 
 
El projecte original complert, de de Josep Mª Sant Vilella INGENIEROS ASOCIADOS,S.A. s’adjunta a 
l’annex número 2 de la present mesura: Annex2.Antecedents. 

2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres serà de tres mesos (3 mesos). 
 

3. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi Gestió de Residus es troba en l’Annex 6 de l’Annex N. 2 del present document. 
 
El pressupost de la gestió de residus de la present fase d’obra executar s’ha valorat en un import PEM 
de 4.420,48 €. 
 

4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi bàsic de Seguretat del present projecte consta dels següents documents : Memòria i Plànols, 
i es troba en l’Annex N. 5 de l’Annex N. 2 del present document. 
 

5. CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses de  control  de qualitat  del present  projecte  correran  a  càrrec  del Contractista fins al 
límit de l’1,5 % del pressupost d’execució material de les obres. 

6. PRESSUPOST  

 

El pressupost de les obres es el següent: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 82.634,87 € 
Despeses generals ( 13,00%) 4.958,09  €
Benefici industrial ( 6,00%) 10.742,53 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA 98.335,49 €
IVA( 21,00%) 20.650,45 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 118.985,94 €
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7. REVISIÓ DE PREUS 

Donat el termini d’execució de les obres no es contempla revisió de preus en el present projecte. 

8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte fa referència a una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús general. El 
projecte conté els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra i està subjecta a les 
instruccions tècniques de compliment obligatori. 
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Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,95000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,50000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 28,50000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,67000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41,30000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 25,30000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,48000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 29,92000 €

A0140000 h Manobre 16,08000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,57000 €

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,66000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,78000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 97,18000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,49000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,01000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,70000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,81000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,12000 €

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 6,76000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,25000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 55,46000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 60,68000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,97000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 53,91000 €

C1503000 h Camió grua 51,31000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

C150D111 h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

28,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,00000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,24000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,41000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,70000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,44000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,00000 €

C2003COLO Kg Pols de cuarç color 0,50000 €

C2003QUARS kg pols de quars gris 0,30000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,80000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,14000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,63000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,70000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,27000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,65000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 12,65000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 13,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,39000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 56,00000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 64,00000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,27000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,91000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 68,00000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 78,40000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,55000 €

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques 0,89000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 70,00000 €

B071UA25 m3 Morter M7,5 82,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,37000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,35000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,89000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 0,13000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu superior 16,34000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60 cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d'espessor

43,40000 €

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2 80x40cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d'espessor.

63,17000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 22,00000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,60000 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €
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MATERIALS

BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 10,92000 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 27,71000 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 2,00000 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 86,00000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,02000 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable,
de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

31,47000 €

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

161,86000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 62,81000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,57000 = 14,91300

Subtotal: 14,91300 14,91300

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,24000 = 1,45800

Subtotal: 1,45800 1,45800

Materials

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

0,150      x 116,39000 = 17,45850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,63000 = 12,75950

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,80000 = 0,32400

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,65000 = 32,00750

Subtotal: 62,54950 62,54950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14913

COST DIRECTE 79,06963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,06963

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,57000 = 16,57000

Subtotal: 16,57000 16,57000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

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

0,380      x 116,39000 = 44,22820

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,14000 = 29,09280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,80000 = 0,36000

Subtotal: 73,68100 73,68100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 91,81670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,81670
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 171,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,57000 = 17,39850

Subtotal: 17,39850 17,39850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,00000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,80000 = 0,36000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,14000 = 29,28420

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

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

0,200      x 116,39000 = 23,27800

Subtotal: 152,92220 152,92220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17399

COST DIRECTE 171,94469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,94469
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,022 /R x 60,68000 = 1,33496

Subtotal: 1,33496 1,33496

COST DIRECTE 1,33496
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36166

P-2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,036 /R x 55,46000 = 1,99656

Subtotal: 1,99656 1,99656

COST DIRECTE 1,99656
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03649

P-3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,93 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,30000 = 0,55660

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 28,50000 = 0,62700

Subtotal: 1,18360 1,18360

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,044      x 2,35000 = 2,45340

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,37000 = 0,02466

Subtotal: 2,47806 2,47806
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01775

COST DIRECTE 3,67941
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75300

P-5 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada
plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de
formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns
40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al
nivell inferior de la caixa del nou paviment, amb
compressor i carrega manual i mecànica de runa
sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense
esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,57000 = 0,82850

Subtotal: 2,43650 2,43650

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,66000 = 1,76600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 57,49000 = 0,57490

Subtotal: 2,34090 2,34090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03655

COST DIRECTE 4,81395
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91023

P-6 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces
prefabricades de formigó dimensions aproximades
35x17 incloent base de formigó amb compressor i
carrega manual i mecànica de runa  sobre camió.

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 16,57000 = 0,49710

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,08000 = 0,48240

Subtotal: 0,97950 0,97950

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 57,49000 = 2,87450

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,010 /R x 17,66000 = 0,17660

Subtotal: 3,05110 3,05110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01469

COST DIRECTE 4,04529
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12620
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P-7 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí,
formigó, peces, panot o asfalt) amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent
base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall del
perímetre amb màquina de disc

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 102,78000 = 1,33614

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 66,58000 = 4,32770

Subtotal: 5,66384 5,66384

COST DIRECTE 5,66384
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77712

P-8 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el
desmuntatge del suport i la completa la desconnexió
de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li
correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem
municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 77,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,21000 = 2,62100

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 22,48000 = 2,24800

Subtotal: 7,31900 7,31900

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 51,31000 = 15,39300

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 44,25000 = 6,63750

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 66,58000 = 19,97400

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 18,11400

Subtotal: 60,11850 60,11850

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,500      x 3,15000 = 7,87500

Subtotal: 7,87500 7,87500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,31933 = 0,10979

Subtotal: 0,10979 0,10979
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07319

COST DIRECTE 75,49548
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,50991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,00539

P-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 97,18000 = 4,37310

Subtotal: 4,37310 4,37310

COST DIRECTE 4,37310
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46056

P-10 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i manuals en
presència de serveis urbans; incloent la part
proporcional de piconat del fons de l'excavació, la
càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de
l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil.
Inclou la part proporcional de actuacions manuals per
a descobrir instal·lacions preexistents.

Rend.: 1,000 21,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 25,95000 = 2,59500

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,08000 = 5,62800

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 24,50000 = 8,57500

Subtotal: 16,79800 16,79800

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 /R x 44,25000 = 0,44250

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,005 /R x 17,66000 = 0,08830

C150D111 h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

Subtotal: 4,05530 4,05530

COST DIRECTE 20,85330
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27037

P-11 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb
dues lineas d'enllumenat existent incloent execució
de cala per localització lineas existentes. Inclou
enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert,
càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament
i execució de l'entroncament incloent terminals.
maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de
lineas.

Rend.: 1,000 340,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-12 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per
a col.locació d'un cable d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible
de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet
reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,95000 = 2,33550

Subtotal: 6,39350 6,39350

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

Materials

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

1,000      x 2,00000 = 2,00000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,120      x 17,50000 = 2,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 16,89450
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23239

P-13 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per
a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats
flexibles de PE Ø90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització
segons normes de companyia, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,95000 = 2,33550

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

Subtotal: 6,39350 6,39350

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

Materials

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,50000 = 2,62500

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

2,000      x 2,00000 = 4,00000

Subtotal: 6,62500 6,62500

COST DIRECTE 19,41950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80789

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,001 /R x 76,12000 = 0,07612

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,001 /R x 67,81000 = 0,06781

Subtotal: 0,14393 0,14393

COST DIRECTE 0,14393
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14681

P-15 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada
amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra.
S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat
sobre perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els
criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,08000 = 4,82400

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,95000 = 0,25950

Subtotal: 12,43350 12,43350

Maquinària

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 0,300 /R x 6,76000 = 2,02800

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,050 /R x 48,70000 = 2,43500

Subtotal: 4,46300 4,46300

COST DIRECTE 16,89650
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23443

P-16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts mesurat sobre perfil sense considerar
esponjament procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,06300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21300

P-17 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i
col·locació de formigó de 20 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció
de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat
i totes les operacions per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

Rend.: 1,177 75,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,08000 = 5,46474

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,95000 = 0,22048

Subtotal: 5,68522 5,68522

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,500      x 1,29000 = 0,64500

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 1,050      x 64,00000 = 67,20000

Subtotal: 67,84500 67,84500

COST DIRECTE 73,53022
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,47060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,00082

P-18 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 20,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 76,12000 = 1,52240

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

Subtotal: 3,89575 3,89575

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,199      x 12,65000 = 15,16735

Subtotal: 15,16735 15,16735
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 19,87916
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27674

P-19 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 23,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,97000 = 1,22425

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,12000 = 3,04480

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

Subtotal: 6,64240 6,64240

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,80000 = 0,09000

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 13,80000 = 15,87000

Subtotal: 15,96000 15,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 23,41846
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,46837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,88683

P-20 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 29,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,12000 = 3,04480

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,97000 = 1,22425

Subtotal: 6,64240 6,64240

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,80000 = 0,09000

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,27000 = 21,01050

Subtotal: 21,10050 21,10050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 28,55896
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13014

P-21 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 86,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 18,67000 = 2,80050

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,08000 = 7,23600

Subtotal: 10,03650 10,03650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,00000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 70,27000 = 73,78350

Subtotal: 73,78350 73,78350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15055

COST DIRECTE 84,72055
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,69441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,41496

P-22 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als
existente a vorera Rambla Sama i a Plaça mercat de
dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de
cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i
col·locació de les peces prefabricades de formigó a
truc de maceta, el subministrament i col·locació de la
capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de
fins 3cm, i el subministrament i col·locació de
beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així
com tots els elements i treballs necessaris per a una
correcta col·locació.

Rend.: 1,000 49,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 18,67000 = 18,20325

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 16,08000 = 5,06520

Subtotal: 23,26845 23,26845

Materials

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
corbes, de 10 cm de gruix, preu superior

1,020      x 16,34000 = 16,66680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 171,94469 = 8,66601
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Subtotal: 25,33281 25,33281

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34903

COST DIRECTE 48,95029
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,97901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,92929

P-23 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis
constituït per peçes prefabricades de formigó de
ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10
cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit
de formigó HM-20 de 33 cm.

Rend.: 1,000 52,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 18,67000 = 7,84140

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 16,08000 = 5,14560

Subtotal: 12,98700 12,98700

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,145      x 70,27000 = 10,18915

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 91,81670 = 2,75450

B9F1P2IA u Peçe canal 48x40 2,100      x 12,00000 = 25,20000

Subtotal: 25,20000 25,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19481

COST DIRECTE 51,32546
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,02651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,35196

P-24 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense
additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació
de 5 kg/m2) incloent part proporcional de formació de
junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

Rend.: 1,000 95,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,08000 = 3,21600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 18,67000 = 2,18439

Subtotal: 5,40039 5,40039

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,44000 = 0,27200

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

C2003COLO Kg Pols de cuarç color 5,000 /R x 0,50000 = 2,50000

Subtotal: 5,35986 5,35986
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Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 78,40000 = 82,32000

Subtotal: 82,32000 82,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08101

COST DIRECTE 93,16126
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,86323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,02448

P-25 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional
de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

Rend.: 1,000 93,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 18,67000 = 2,18439

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,08000 = 3,21600

Subtotal: 5,40039 5,40039

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,44000 = 0,27200

C2003QUAR kg pols de quars gris 3,000 /R x 0,30000 = 0,90000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 3,75986 3,75986

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 78,40000 = 82,32000

Subtotal: 82,32000 82,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08101

COST DIRECTE 91,56126
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,83123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,39248

P-26 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 16,08000 = 0,05628

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 24,50000 = 0,17150

Subtotal: 0,22778 0,22778

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170
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Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 1,78000 = 0,14525

Subtotal: 0,20747 0,20747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00342

COST DIRECTE 0,56037
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57157

P-27 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre,
incloent: subministrament i col·locació de la placa
d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i
fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de
20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic
d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

Rend.: 1,000 151,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

Subtotal: 5,35550 5,35550

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,500 /R x 42,41000 = 21,20500

Subtotal: 21,20500 21,20500

Materials

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60
cm normalitzada, d'alumini amb doble pestanya, HI
(High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor

1,000      x 43,40000 = 43,40000

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

2,000      x 0,89000 = 1,78000

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix de fins a 3,50 metres d'altura

3,500      x 22,00000 = 77,00000

Subtotal: 122,18000 122,18000

COST DIRECTE 148,74050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,97481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,71531

P-28 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta
amb indicació vehicles autoritzats en zona de càrrega
i descàrrega incloent: subministrament i col·locació
de la placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300
cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50
metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i

Rend.: 1,000 171,88 €
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fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de
20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic
d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

Subtotal: 5,35550 5,35550

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,500 /R x 42,41000 = 21,20500

Subtotal: 21,20500 21,20500

Materials

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2
80x40cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.

1,000      x 63,17000 = 63,17000

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

2,000      x 0,89000 = 1,78000

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix de fins a 3,50 metres d'altura

3,500      x 22,00000 = 77,00000

Subtotal: 141,95000 141,95000

COST DIRECTE 168,51050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,37021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,88071

P-29 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava
de 400x400 mm de fosa ductil tipus D-12A calsse
C-250

Rend.: 1,000 78,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,08000 = 9,64800

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,95000 = 6,48750

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 24,50000 = 14,70000

Subtotal: 30,83550 30,83550

Materials

B071UA25 m3 Morter M7,5 0,042      x 82,00000 = 3,44400

BNNZIAR2 u Reixa concava 40x40 1,000      x 43,00000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000
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COST DIRECTE 77,27950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,54559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,82509

P-30 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre
quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau
caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

Rend.: 1,000 229,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,135 /R x 18,67000 = 39,86045

A0140000 h Manobre 2,1615 /R x 16,08000 = 34,75692

Subtotal: 74,61737 74,61737

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 7,000      x 1,33000 = 9,31000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,000      x 69,91000 = 139,82000

Subtotal: 149,63286 149,63286

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11926

COST DIRECTE 225,36949
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,50739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,87688

P-31 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i
profunditat interior 100 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 incloent connexió a col.lector

Rend.: 1,000 130,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,500 /R x 18,67000 = 46,67500

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,08000 = 40,20000

Subtotal: 86,87500 86,87500

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,440      x 69,91000 = 30,76040

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 6,440      x 1,33000 = 8,56520

Subtotal: 39,82846 39,82846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30313

COST DIRECTE 128,00659
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,56013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,56672
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P-32 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions
interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m amb
parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent
excavació i càrrega i transport de runes a abocador
inclós canon.

Rend.: 1,000 141,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,300 /R x 18,67000 = 24,27100

A0140000 h Manobre 1,222 /R x 16,08000 = 19,64976

Subtotal: 43,92076 43,92076

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,210      x 69,91000 = 84,59110

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 6,800      x 1,33000 = 9,04400

Subtotal: 94,13796 94,13796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65881

COST DIRECTE 138,71753
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,77435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,49188

P-33 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE
de Ø160 mm de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent
la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.

Rend.: 1,000 19,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,85000 = 3,97000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

Subtotal: 8,59200 8,59200

Materials

BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 1,000      x 10,92000 = 10,92000

Subtotal: 10,92000 10,92000

COST DIRECTE 19,51200
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90224

P-34 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE
de Ø315 mm de diàmetre exterior de paret
estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix,
incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.

Rend.: 1,000 39,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,85000 = 4,96250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750

Subtotal: 10,74000 10,74000

Materials

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 1,000      x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 27,71000 27,71000

COST DIRECTE 38,45000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,21900

P-35 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 201,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 18,67000 = 7,65470

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,08000 = 6,59280

Subtotal: 14,24750 14,24750

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 35,55000 = 1,26914

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 181,60000 = 181,60000

Subtotal: 182,86914 182,86914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21371

COST DIRECTE 197,33035
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,94661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,27696

P-36 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils
40x40x65 centímetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els plànols de detall i
incloent els següents treballs: excavació,
subministrament i col.locació de formigó de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres
d'espessor, construcció de paret de maó massís de
15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 105,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,95000 = 5,19000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,08000 = 32,16000

Subtotal: 86,35000 86,35000
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Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,096      x 56,00000 = 5,37600

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,062      x 70,00000 = 4,34000

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 53,000      x 0,13000 = 6,89000

Subtotal: 16,60600 16,60600

COST DIRECTE 102,95600
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,05912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,01512

P-37 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil,
classe C-250.

Rend.: 3,000 63,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,50000 = 8,16667

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,57000 = 5,52333

Subtotal: 13,69000 13,69000

Materials

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 70,00000 = 4,20000

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm,
de fosa dúctil C-250

1,000      x 44,00000 = 44,00000

Subtotal: 48,20000 48,20000

COST DIRECTE 61,89000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,23780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,12780

P-38 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,95000 = 0,02595

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,21000 = 0,31452

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,48000 = 0,26976

Subtotal: 0,61023 0,61023

Materials

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000      x 5,60000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000
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COST DIRECTE 6,21023
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33443

P-39 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la
part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 26,21000 = 0,13105

A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 22,48000 = 0,11240

Subtotal: 0,24345 0,24345

Materials

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,94345
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02232

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a
terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el
recobriment amb sals així com tots els materials i
operacions addicionals de connexionat. Inclou també
la part proporcional del subministrament i col·locació
de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta.

Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,21000 = 1,31050

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 22,48000 = 2,24800

Subtotal: 3,55850 3,55850

Materials

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 0,015      x 86,00000 = 1,29000

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 1,000      x 5,98000 = 5,98000

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 1,000      x 7,55000 = 7,55000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 16,11000 16,11000

COST DIRECTE 19,66850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06187

P-41 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada.
Execució completa de cimentació amb dau de formigó
HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm,

Rend.: 1,000 120,10 €
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subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,08000 = 16,08000

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,50000 = 24,50000

Subtotal: 41,87750 41,87750

Materials

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

4,000      x 2,00000 = 8,00000

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,704      x 68,00000 = 47,87200

BG22IAPER m Pern M-22 4,000      x 5,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 117,74950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,35499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,10449

P-42 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per
enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12
% , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm
de gruix soldada a la columna amb 4 carteles de
reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm
d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb
un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer
inoxidable soldats a la colummna amb diferents graus
d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna
per sortida de cables elèctrics de projectors units amb
suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.745,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,08000 = 4,02000

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,48000 = 11,91440

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,21000 = 13,89130

Subtotal: 29,82570 29,82570

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 51,31000 = 27,19430

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 39,85000 = 21,12050

Subtotal: 48,31480 48,31480

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,02000 = 45,02000

BHM11FUL1 u Columna Ful de 10 m 1,000      x 1.588,00000 = 1.588,00000
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Subtotal: 1.588,00000 1.588,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44739

COST DIRECTE 1.711,60789
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 34,23216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.745,84004

P-43 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 73,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,08000 = 17,68800

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

Subtotal: 29,93800 29,93800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

Materials

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

1,000      x 31,47000 = 31,47000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 79,06963 = 6,24650

Subtotal: 37,71650 37,71650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74845

COST DIRECTE 72,47295
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,44946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,92241

P-44 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base
C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 206,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,08000 = 17,68800

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

Subtotal: 29,93800 29,93800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000
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Materials

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 161,86000 = 161,86000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 79,06963 = 6,24650

Subtotal: 168,10650 168,10650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74845

COST DIRECTE 202,86295
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,05726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,92021

P-45 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a
35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 358,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /R x 41,30000 = 47,49500

A013P000 h Ajudant jardiner 1,550 /R x 29,92000 = 46,37600

Subtotal: 93,87100 93,87100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 51,31000 = 25,65500

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,160 /R x 53,91000 = 8,62560

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 57,49000 = 86,78116

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,250 /R x 44,25000 = 11,06250

Subtotal: 132,12426 132,12426

Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,7163      x 69,70000 = 119,62611

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,054      x 62,81000 = 3,39174

B0111000 m3 Aigua 0,170      x 1,80000 = 0,30600

Subtotal: 123,32385 123,32385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34678

COST DIRECTE 351,66589
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,03332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,69920
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P-46 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 562,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 29,92000 = 83,77600

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 41,30000 = 70,21000

Subtotal: 153,98600 153,98600

Maquinària

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 53,91000 = 26,95500

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,31000 = 51,31000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 44,25000 = 22,12500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 57,49000 = 131,90506

Subtotal: 232,29506 232,29506

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,520      x 1,80000 = 0,93600

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,150      x 69,70000 = 149,85500

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,1625      x 62,81000 = 10,20663

Subtotal: 160,99763 160,99763

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,84965

COST DIRECTE 551,12834
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,02257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,15091

P-47 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32
LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 364,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

BHN3IA31W u Projector TPLS 4200Lm 31 w 1,000      x 328,00000 = 328,00000

Subtotal: 328,00000 328,00000
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COST DIRECTE 357,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,14428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,35828

P-48 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32
LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 369,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

BHN3IA49W u Projector TPLS 6500Lm 49w 1,000      x 333,00000 = 333,00000

Subtotal: 333,00000 333,00000

COST DIRECTE 362,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,24428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,45828

P-49 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32
LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 359,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

BHN3IA21W u Projector TPLS 2900Lm 21w 1,000      x 323,00000 = 323,00000

Subtotal: 323,00000 323,00000

COST DIRECTE 352,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,04428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,25828

P-50 IMPMERCAT pa Imprevistos a justificar càrrega i descàrrega a la plaça
del Mercat

Rend.: 1,000 13.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

P-51 SENYHORI Pa Ajust senyalització Rend.: 1,000 1.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat
consistent en aportar butlletins i documentació de la
modificació de la instal·lació actual per adjuntar a la
pròxima inspecció periòdica.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B9F1P2IA u Peçe canal 48x40 12,00000 €

BG22IAPERN m Pern M-22 5,00000 €

BHM11FUL10 u Columna Ful de 10 m 1.588,00000 €

BHN3IA21W u Projector TPLS 2900Lm 21w 323,00000 €

BHN3IA31W u Projector TPLS 4200Lm 31 w 328,00000 €

BHN3IA49W u Projector TPLS 6500Lm 49w 333,00000 €

BNNZIAR2 u Reixa concava 40x40 43,00000 €
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1. DOCUMENT N. 1 :  MEMÒRIA I ANNEXOS 

1.1. MEMÒRIA 

1.1.1. Objecte i antecedents 

Es objecte de l’actuació dotar d’una zona de càrrega i descàrrega per camions i furgonetes a la plaça 
del Mercat i al carrer de l’Habana. 
 
Abans de determinar la ubicació de la zona de càrrega i descàrrega es va realitzar un “Estudi de 
càrregues damunt de l’aparcament de la Plaça del Mercat de Vilanova i la Geltrú” a fi de determinar la 
capacitat estructural de la coberta de l’aparcament que ocupa gran part del subsòl de la Plaça del 
Mercat. 
 
L’Estudi esmentat incorpora un aixecament topogràfic necessari per poder determinar el recobriment 
de terres al llarg de la coberta  i les corresponents càrregues permanents associades. 
 
L’Estudi va permetre comprovar que les càrregues permanents superen àmpliament les previstes en 
el projecte original de l’aparcament i conseqüentment cal reduir les sobrecàrregues variables 
admissibles.  
 

1.1.2. Ubicació de les zones de càrrega i descàrrega 

Es preveu disposar una zona de càrrega i descàrrega a la Plaça del Mercat ocupant els tres parterres 
existents al costat Oest de la plaça. L’accés, tan entrada com sortida, es realitzarà des de Rambla 
Sama. S’ha escollit aquesta zona per ser pràcticament la única que queda fora de l’àmbit de 
l’aparcament i per tan no genera cap problema de càrregues. 
 
En la següent imatge es poden veure a l’esquerra els 3 parterres on s’ubicarà la zona de càrrega i 
descarrega 
 

                                   
 
 
Per augmentar el nombre de places de càrrega i descàrrega s’habilitarà també una segona zona de 
càrrega i descàrrega en el carrer de l’Havana en el tram entre Rambla Sama i carrer Josep Llanza. 
 
 

 

1.1.3. Topografia 

 
Es disposa de la topografia del ICC i la de l’Estudi de càrregues esmentat. 
 
La topografia de l’Estudi de càrregues es de major precisió dons prové d’un aixecament realitzat “in 
situ” però sols compren una part de l’àmbit de les obres projectades en el present projecte. 
 
La topografia de ICC prové d’un vol i no te suficient precisió a nivell d’altimetria. 
 
En els plànols 2.1, 2.2 i 2.3 es troben la topografia ICC, la de l’Estudi de càrregues i la superposició 
d’ambdues. 
 
No obstant per les característiques del projecte  de fàcil replanteig considerem que les inexactituds 
que hi pugui haver en la zona més propera a Rambla Sama és podran corregir en obra sense 
incidències significatives tan a nivell de definició com de cost. 
 

1.1.4. Descripció de l’actuació 

1.1.4.1. Adaptació per l’accés de vehicles. Rasants. 
 
La plaça situada davant del mercat forma una superfície continua amb un lleuger pendent del 1,55 % 
aproximadament en sentit  Nord-Sud. 
 
En canvia la zona Oest de la plaça, on es troben els tres parterres afectats per l’actuació, està 
constituïda per 4 plataformes  amb desnivell entre elles  d’uns 30 cm que es resolt amb trams amb 
escales de 2 graons i trams amb jardineres que formen un petit muret en el costat baix. 
 
L’actuació, a nivell de rasants, consistirà en modificar la rasant per  eliminar els desnivells existents 
aconseguint un superfície amb lleugera pendent en sentit de Nord a Sud que acabarà coincidint amb 
la rasant de la resta de la plaça que no té desnivells. 
 
 
En la imatge adjunta es pot veure l’extrem  Est de la actuació vista des del monument existent.  Els 
graons  pintats de color groc permeten apreciar el desnivells que es preveu eliminar creant una 
superfície continua com a la resta de la plaça.. 
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En el plànol 4 es troben seccions paral·leles a Rambla Sama amb la rasant actual i la prevista. 
 

1.1.4.2. Límits de l’actuació 
 
En sentit transversal la actuació començarà pel cantó Nord en la franja de llamborda coincident amb 
les jardineres existents que s’enderrocaran.  En la imatge adjunta es pot observar aquest límit que es 
troba a poca distància de la columna de il·luminació existent.   
 
 

                              
 
 
Pel costat Sud l’actuació acabarà just després de la franja de llambordins que es troba després del 
graó més baix de les escales. En la imatge següent la franja fosca davant del graó de color groc està 
constituïda per dos llambordins a partir dels quals s’acaba l’actuació i es manté el paviment de 
formigó existent.  Aquesta franja de 2 llambordins continua a la dreta cap a la plaça on la franja passa 
a tenir 4 fileres de llambordins. 
 
 

                    
 
 
 
 En secció transversal  en sentit Nord a Sud la nova superfície a pavimentar comprendrà: 
 

• Un parterre de sauló de 3 m d’amplada 
 

• Un paviment de formigó acabat color tabac de 22,10 m d’amplada 
 

• Una peça tipus “canal llis paviment” de 40 cm d’amplada amb reixes intercalades  
 

• Un parterre de sauló de 2,12 m d’amplada 
 

• Una franja de 4 llambordins de 18x12x8 d’amplada total 48 cm  
 
 
Els parterres quedaran a nivell dels paviments que els limiten. Entre els parterres i els paviments 
rígids no s’ha previst cap encintat per no encarir l’actuació per tan s’haurà de tenir cura tan al realitzar 
el tall dels paviments de formigó existents com al encofrar els extrems del nou paviment de formigó. 
 
A la zona central dels parterres s’han previst en els 2 costats unes zones amb paviment de formigó 
(sense color) per permetre la comunicació a peu entre la zona de càrrega i descàrrega i les zones 
peatonals de l’entorn. 
 
El paquet de ferm estarà constituït per una sub-base granular de 20 cm, una base granular de 20 cm i 
un paviment de formigó HP-40 de 23 cm de gruix. 
 
El paviment de formigó s’executarà amb juntes de retracció cada 4,50x4,50 per minimitzar la 

fissuració i es disposarà un mallat 15x15 F6mmx6mm. 

 
L’acabat serà remolinat superficial fi amb estesa de quars i pigment inorgànic color tabac. S’estima 
una dotació de 5 kg/m2 per aconseguir el color. 
 
En les dues zones de connexió peatonal esmentades el formigó serà sense color i acabat  remolinat fi 
amb estesa de quars. S’estima una dotació de 3 kg/m2. 
 
El plànol 3” Planta Actuació”  i 5 “Detalls pavimentació” es troben definides les zones i seccions tipus 
del paviment. 
 
En la zona d’accés que travessa la Rambla Sama s’ha previst acabat amb llambordí igual a l’existent 
actualment a la vorera de 18x12x8 cm. Sota el llambordí es disposarà una subbase granular de 20 cm 
i un base de formigó HM-20 de 35 cm.   
 

1.1.4.3. Drenatge 
 
La superfície tindrà un pendent en direcció Sud-Oest que finalitza amb un aiguafons just a l’arribar al 
parterre que es preveu a contrapendent. 
 
En l’aiguafons es disposarà una peça prefabricada de formigó tipus “canal llis paviment” amb una 
lleugera concavitat en el que s’intercalaran reixes còncaves de 40x40 cm separades uns 5,30 m. 
 
Cada reixa disposarà d’un pou embornal connectat a un col·lector de diàmetre 315 mm que discorrerà 
paral·lel al canal..  Al final del col·lector es construirà un pou sifònic . 
 
Aquest pou sifònic es connectarà al caixó que es troba al cantó Nord de la actuació i discorre 
perpendicular a Rambla Sama. En el punt de connexió es disposarà un pou de registre recolzat sobre 
el caixó existent. 
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En l’annex N 3 es troben els càlculs justificatius del drenatge adoptat. 
 

1.1.4.4. Enllumenat 
 
Es preveu la retirada dels punts de llum existents tipus globus que ocupen actualment la zona 
d’actuació. En el plànol 7.1 es troben indicats els punts de llum existents a retirar. 
 
El nou enllumenat estarà constituït per 5 columnes ful de 10 m d’alçada amb 5 projectors cadascuna, 
tres enfocats cap a la zona de càrrega i descàrrega i els altres dos cap a la zona peatonal. 
 
En el plànol 7.2 es troba indicada la ubicació de cada columna i les característiques dels projectors.  
L’alimentació del nous punts de llum es realitzarà a partir de dues línies existents provinents del 
quadre d’enllumenat situat a l’interior del mercat i que s’interceptaran i entroncaran amb les noves 
línies.  
 

1.1.4.5. Jardineria  
 
Es preveu el trasplantament dels arbres que queden dins de la futura zona de càrrega i descàrrega 
per ubicar-los dins dels nous parterres. 
 

1.1.4.6. Actuació carrer de l’Havana 
 
Al carrer de l’Havana, en el tram entre Rambla Sama i Carrer Josep Llanza s’ampliaran les voreres.  
Es recuperaran les vorades de pedres calcària existents per col·locar-les en la nova posició. 
 
S’afectaran 6 embornals que s’hauran de desplaçar d’acord amb la nova posició de les vorades. 
 
L’estat final previst al carrer de l’Havana es troba definit en el plànol 8.1 i les obres a executar en el 
plànols 8.2. 
  

1.1.5. Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres serà de tres (3) mesos. 

1.1.6. Gestió de residus 

L’Estudi Gestió de Residus es troba en l’Annex N. 6. 
 
En l’Estudi de gestió de residus s’ha fet una estimació del residus que es generaran a l’obra i la 
valoració de la seva gestió i es donen les pautes per la gestió dels residus de l’obra fent referència a 
les diferents normatives a complir 

1.1.7. Estudi de Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat del present projecte consta dels següents documents : Memòria, Plànols, Plec 
de Condicions i Pressupost i es troba en l’Annex N. 5. 

1.1.8. Control de qualitat  

Les despeses de  control  de qualitat  del present  projecte  correran  a  càrrec  del Contractista fins al 
límit de l’1,5 % del pressupost d’execució material de les obres. 
 

1.1.9. Pressupost  

 

El pressupost de les obres es el següent: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 161.847,85 € €

Despeses generals ( 13,00%) 21.040,22  €

Benefici industrial ( 6,00%) 9.710,87  €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA 192.598,94 €

IVA( 21,00%) 40.445,78 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 233.044,72 €
 

1.1.10. Revisió de preus 

Donat el termini d’execució de les obres no es contempla revisió de preus en el present projecte. 
 

1.1.11. Classificació del contractista 

El contractista de les obres haurà de disposar de la següent classificació: 
 
 
 

GRUP D'OBRA Subgrup de obra Categoria 

Grupo G 

 Vials i Pistes 

Subgrup 6)   Obres 
sense qualificació 

específica 
2 

 

1.1.12. Declaració d’obra completa 

El present projecte fa referència a una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús general. El 
projecte conté els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra i està subjecta a les 
instruccions tècniques de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 

1.2. ANNEXOS:  
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ANNEX 1: FERMS I PAVIMENTS 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
2. TRÀNSIT 
3. ESPLANADA 
4. FERMS I PAVIMENTS PROJECTATS 

4.1 VORERES DE PANOT 
4.2 VORERES DE FORMIGÓ 
4.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
4.4 PAVIMENTS DE CARRIL BICICLETA 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és justificar el dimensionat de les seccions de ferm del projecte.  
S’han previst dos seccions de paviment. 
 
 

1. Zona de càrrega i descàrrega per camions a la plaça del mercat 
2. Gual d’accés a la zona de càrrega i descàrrega 

 
El paviment estarà sol·licitat per  trànsit de vehicles pesants i es fa una estimació de IMDpesants de l’ordre de 250 
vehicles/diaris.  
 

2. TRÀNSIT 
 
Així doncs, en quant a les condicions de trànsit, es considera una categoria de trànsit: pesant T2. 
 

TABLA 1A  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2  

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T00 T0 T1 T2
IMDp (Vehículos pesados/día)  4000 3999-2000 1999-800 799-200

  

3. ESPLANADA 
 
A manca de dades d’assajos específics i tenint en compte que les obres es desenvolupen en una zona ja urbanitzada  s’ha 
considerat  una esplana E2 de característiques portants mitges . En tot cas en fase d’obra caldrà assajar l’esplanada abans 
d’iniciar les operacions d’afermat per tal d’ajustar, si s’escau, el paquet de ferm aquí projectat. 
 

4. FERMS I PAVIMENTS PROJECTATS 

4.1 PAVIMENT DE FORMIGÓ EN  LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA  
Els paviments de formigó correspondran a la secció similar tipus 2FB2 de la taula de «SECCIONS ESTRUCTURALS DE 
FERMS A NOUS SECTORS URBANS» (que s’adjunta al final del present annex). 
 
Així doncs, l’estructura del  paviment de formigó en  l’àmbit de càrrega i descàrrega serà la següent:  
 

Capa de formigó 23 cm Formigó HP 40 
Capa de base 20 cm Base granular  tot ú Z- 25 
Capa de subbase 20 cm Subbase granular 
Gruix total del ferm 63 cm  

 
En cas que és comprovi que la capacitat portant del terreny localitzat un cop executat l’enderroc i excavació  sigui  tipus E3 
es podrà adoptar la secció estructural 2FB3 que permet estalviar la capa de subbase prevista. 
 
En cas de que es comprovi que la capacitat portant del terreny sigui sols E1 caldria adoptar la secció 2FB1 que comporta 
afegir 5 cm a la capa de subbase  prevista.. 
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4.2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ EN GUAL D’ACCÉS 
 
En el gual d’accés que creua la vorera Est de Rambla Sama s’ha previst mantenir l’acabat amb llambordí de la vorera. No 
obstant, en previsió de trànsit de vehicles pesant, es preveu augmentat la capacitat portant de paquet de ferm ja que es 
probable que actualment sols hi hagi una base de 15 cm de formigó al tractar-se d’una vorera. El paquet de ferm serà 
també de gruix total 63 cm i tindrà la següent composició: 
 
 

Rodament 8 cm Llambordí 
Capa de base 35 cm Formigó HM-20 
Capa de subbase 20 cm Subbase granular 
Gruix total del ferm 63 cm  

 
 
En el quadre de «SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS» per les característiques de 
trànsit i esplanada considerades es troba la secció 2FF2. La secció adoptada per sota del llambordí  es lleugerament 
superior a aquesta secció. 
 
 

5. QUADRE DE SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS 
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SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
  Definició funcional 

de la via urbana 

TI
PU

S 
ES

PL
AN

AD
A 

                                                        
  

  Vehicles pesants diaris  V > 270   Vehicles pesants diaris 
270 > V > 50         Vehicles pesants diaris 

50 > V > 15         Vehicles pesants 
diaris 15 > V > 5                     

      
      

V1 Accés a zones industrials especials o 
terminals de càrrega V2 Sectors residencials de més de 600 

habitatges de més de 600 habitatges   V3 Accés i vialitat principal a sectors 
residencials de 200 a 600 habitatges   V4 Vialitat secundària de tot tipus 

d'actuacions residencials  V5 Vials mixtos de vianants i 
trànsit rodat         

      
       Autovies urbanes de gran capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     Sectors industrials de menys de 15 Ha                             
Tipus de paviment                                        
 

E1 

                                                        
  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

F  S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      
                                                        

 

E2 

                                                        
PAVIMENT DE FORMIGÓ  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        
S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, cal 
incrementar en 2 cm el gruix del 
paviment 

 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      
                                                        

 

E3 

                                                        
  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      
                                                         
 

E1 

                                                        
            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            
                                                         
 

E2 

                                                        
A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            
                                                         
 

E3 

                                                        
  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            
                                                         
 

E1 

                                                        
     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     
                                                         
 

E2 

                                                        
P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               
                                                         
 

E3 

                                                        
     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     
                                                         
                                                          
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                                                          
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres    
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ANNEX 2 : ENLLUMENAT 
 
 
 

1. CRITERIS DE CÂLCUL 
 
 
 
Tan a la  zona destinada a càrrega i descàrrega com als espais peatonals entre dita zona i 
les façanes que es troben  tan al Nord com el Sud s’adopta el següent nivell: 
 
 
E m = 20 lux 
 
U = 0,30 
 
 
 

2. DISPOSICIÓ PUNTS DE LLUM 
 
 
 
Per aconseguir els nivells d’enllumenat requerits es disposen 5 columnes tipus Ful de 10 m 
amb 5 projectors en cada columna, 3 dirigits cap a la zona de càrrega i dos cap a les zones 
peatonals colindants. 
 
Es té en comte en el càlcul els 3 punts de llum tipus globus existents actualment junt a la 
rampa d’accés a l’aparcament de SABAi que es mantenen. 
 
 
 

3. LLISTATS DE CÀLCUL 
 
S’adjunten els llistats dels  càlcul realitzats en que es comprova que en la zona de càrrega i 
descàrrega s’obtenen uns nivells Em=21 lux U=0,411. 
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- TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 (3000K/30.5W) 
- TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2 (3000K/39.8W) - Zona crítica 
- TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 (3000K/21.1W) - projectors del darrere 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 4.5% Escala 1:500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 C. & G. CARANDINI S. 237.421 SM-500/AP 
Vsap-150W/E (0.700) 7419 16000 150.0

2 10
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 TPL 
Floodlighting luminaire (1.000) 

2679 2679 21.1

3 12
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 TPL 
Floodlighting luminaire (1.000) 

4284 4284 30.5

4 3
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2 TPL 
Floodlighting luminaire (1.000) 

6584 6584 49.4

Total: 120217 Total: 145961 1175.3
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

3 Pieza C. & G. CARANDINI S. 237.421 SM-500/AP 
Vsap-150W/E
N° de artículo: 237.421
Flujo luminoso (Luminaria): 7419 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 87
Código CIE Flux: 26  43  75  87  46
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 0.700).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 TPL Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2679 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2679 lm
Potencia de las luminarias: 21.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  63  96  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 TPL Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2
Flujo luminoso (Luminaria): 4284 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4284 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  81  98  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2 TPL Floodlighting 
luminaire
N° de artículo: TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2
Flujo luminoso (Luminaria): 6584 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6584 lm
Potencia de las luminarias: 49.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  81  98  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 7000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 C. & G. CARANDINI S. 237.421 SM-500/AP Vsap-150W/E
2 10 C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 TPL Floodlighting luminaire
3 12 C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 TPL Floodlighting luminaire
4 3 C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2 TPL Floodlighting luminaire
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C. & G. CARANDINI S. 237.421 SM-500/AP Vsap-150W/E
7419 lm, 150.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 0.700).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 12.000 -6.500 4.500 0.0 0.0 0.0
2 22.000 -6.500 4.500 0.0 0.0 0.0
3 2.000 -6.500 4.500 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 TPL Floodlighting luminaire
2679 lm, 21.1 W, 1 x 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 25.680 -2.505 6.750 0.0 0.0 135.0
2 25.680 -2.505 7.500 0.0 0.0 -135.0
3 50.000 -2.525 6.750 0.0 0.0 135.0
4 50.000 -2.541 7.500 0.0 0.0 -135.0
5 63.660 28.480 6.750 0.0 0.0 -45.0
6 63.660 28.480 7.500 0.0 0.0 45.0
7 39.000 28.450 6.750 0.0 0.0 -45.0
8 39.000 28.450 7.500 0.0 0.0 45.0
9 12.980 28.443 6.750 0.0 0.0 -45.0

10 12.980 28.443 7.500 0.0 0.0 45.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 TPL Floodlighting luminaire
4284 lm, 30.5 W, 1 x 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 50.000 -2.100 9.000 25.0 0.0 45.6
2 39.000 27.962 9.000 20.0 0.0 135.0
3 63.660 27.992 9.000 25.0 0.0 136.2
4 25.680 -2.000 8.250 25.0 0.0 -45.3
5 50.000 -2.089 8.250 25.0 0.0 -45.0
6 12.980 27.962 8.250 25.0 0.0 -135.3
7 39.000 27.962 8.250 25.0 0.0 -135.0
8 63.660 27.992 8.250 25.0 0.0 -135.0
9 25.680 -2.000 9.750 20.0 0.0 0.0

10 50.000 -2.079 9.750 20.0 0.0 0.0
11 39.000 27.962 9.750 20.0 0.0 180.0
12 63.660 27.992 9.750 20.0 0.0 180.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2 TPL Floodlighting luminaire
6584 lm, 49.4 W, 1 x 1 x C.LED 7000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 25.680 -2.000 9.000 25.0 0.0 45.0
2 12.980 27.962 9.000 20.0 0.0 135.1
3 12.980 27.962 9.750 20.0 0.0 180.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 500

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2
TPL Floodlighting luminaire

1 25.680 -2.000 9.000 1.929 21.751 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

2 50.000 -2.100 9.000 25.993 21.392 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2
TPL Floodlighting luminaire

3 12.980 27.962 9.000 -4.470 10.443 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

4 39.000 27.962 9.000 21.515 10.478 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

5 63.660 27.992 9.000 40.404 3.757 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

1 25.680 -2.000 8.250 47.576 19.646 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

6 50.000 -2.089 8.250 71.771 19.683 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

3 12.980 27.962 8.250 34.642 6.082 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

4 39.000 27.962 8.250 60.771 6.191 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

5 63.660 27.992 8.250 85.431 6.221 0.000 15.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

1 25.680 -2.000 9.750 25.680 24.788 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

7 50.000 -2.079 9.750 50.000 24.708 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.007.3.032G.ACM2
TPL Floodlighting luminaire

3 12.980 27.962 9.750 12.980 1.175 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

4 39.000 27.962 9.750 39.000 1.175 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.004.3.032C.ACM2 
TPL Floodlighting luminaire

5 63.660 27.992 9.750 63.660 1.205 0.000 20.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

8 25.680 -2.505 6.750 15.444 -12.741 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

8 25.680 -2.505 7.500 37.053 -13.878 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

9 50.000 -2.525 6.750 39.764 -12.760 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

10 50.000 -2.541 7.500 61.373 -13.914 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

11 63.660 28.480 6.750 73.896 38.716 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

11 63.660 28.480 7.500 52.287 39.853 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

12 39.000 28.450 6.750 49.236 38.686 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

12 39.000 28.450 7.500 27.627 39.823 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

13 12.980 28.443 6.750 23.216 38.679 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
TPL.1.S.CC.003.3.032A.AMA1 
TPL Floodlighting luminaire

13 12.980 28.443 7.500 1.607 39.816 0.000 25.0 (C 90, G IMax) /
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 750

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Zona actuació perpendicular 32 x 13 21 8.55 44 0.411 0.193
2 Zona resiudal 1 perpendicular 43 x 4 21 7.34 41 0.350 0.177
3 Zona residual 2 perpendicular 43 x 8 21 3.32 62 0.155 0.054

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 21 3.32 62 0.16 0.05
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 500
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

25.308 11 15 20 27 34 42 44 39 31 25

23.283 12 16 20 25 32 37 36 36 29 24

21.258 14 17 21 24 27 29 29 29 26 23

19.234 15 18 20 21 22 24 25 23 22 21

17.209 15 17 18 18 19 22 23 22 20 20

15.185 14 15 16 17 18 21 22 21 19 19

13.160 12 13 14 16 18 20 21 21 19 19

11.135 11 12 13 15 17 19 21 21 20 20

9.111 9.52 10 12 14 16 19 21 22 21 20

7.086 8.86 9.90 11 13 16 18 21 22 23 23

5.062 8.55 9.78 11 13 15 17 20 22 24 26

3.037 8.77 10 12 13 15 17 19 22 25 28

1.012 9.08 10 12 14 16 17 20 22 26 31

m 1.010 3.031 5.052 7.072 9.093 11.113 13.134 15.155 17.175 19.196
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

25.308 20 17 16 16 18 20 23 27 34 37

23.283 20 18 17 18 18 20 22 26 31 30

21.258 21 20 20 20 20 21 22 24 25 24

19.234 22 22 22 21 22 21 21 20 21 21

17.209 21 22 22 22 22 20 19 19 20 21

15.185 20 22 22 22 21 20 19 19 20 21

13.160 20 21 22 22 21 20 19 20 21 21

11.135 20 22 23 22 21 20 20 20 21 21

9.111 21 22 23 22 21 20 21 21 22 22

7.086 23 24 24 23 22 22 22 22 22 22

5.062 28 29 28 28 27 24 23 22 21 21

3.037 33 37 35 35 31 26 23 21 20 19

1.012 35 41 43 40 32 27 24 20 19 19

m 21.217 23.237 25.258 27.278 29.299 31.320 33.340 35.361 37.382 39.402
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

25.308 35 29 24 20 17 16 17 18 21 25

23.283 31 27 23 20 18 17 17 18 20 24

21.258 25 24 22 21 19 18 18 18 19 21

19.234 21 20 21 21 21 20 19 18 18 17

17.209 20 19 19 20 20 20 19 17 16 15

15.185 20 19 19 20 20 20 18 17 15 15

13.160 20 19 19 19 20 19 18 16 15 15

11.135 20 19 19 20 20 19 17 16 15 15

9.111 21 20 19 19 20 19 17 16 16 16

7.086 22 21 20 20 21 20 18 17 17 16

5.062 21 22 23 24 23 23 22 20 18 16

3.037 21 22 25 29 28 29 27 22 18 15

1.012 20 23 27 31 35 34 28 23 18 15

m 41.423 43.443 45.464 47.485 49.505 51.526 53.547 55.567 57.588 59.608
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona actuació / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m) 

25.308 30 34

23.283 28 27

21.258 22 21

19.234 18 18

17.209 16 17

15.185 16 16

13.160 16 16

11.135 15 15

9.111 15 14

7.086 15 13

5.062 14 12

3.037 12 11

1.012 12 9.84

m 61.629 63.650
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 32 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 8.55 44 0.411 0.193
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona resiudal 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 26.320 m, 0.010 m) 

5.250 7.34 8.86 10 13 18 22 24 26 27 27

3.750 8.24 10 12 15 19 25 29 30 30 30

2.250 8.66 11 13 17 21 27 33 36 34 34

0.750 9.32 12 15 19 24 29 35 40 41 40

m 0.752 2.257 3.762 5.266 6.771 8.276 9.780 11.285 12.790 14.294
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 7.34 41 0.350 0.177
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona resiudal 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 26.320 m, 0.010 m) 

5.250 25 23 20 17 14 13 12 12 12 13

3.750 29 27 22 18 15 14 14 13 13 14

2.250 33 29 23 19 16 15 14 14 14 15

0.750 35 30 25 21 18 16 15 15 15 17

m 15.799 17.303 18.808 20.313 21.817 23.322 24.827 26.331 27.836 29.341
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 7.34 41 0.350 0.177
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona resiudal 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 26.320 m, 0.010 m) 

5.250 14 17 20 22 24 25 25 24 22 21

3.750 15 18 21 25 27 27 26 27 27 23

2.250 17 19 22 27 30 31 30 31 29 24

0.750 19 21 24 28 32 35 35 34 30 25

m 30.845 32.350 33.855 35.359 36.864 38.369 39.873 41.378 42.883 44.387
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 7.34 41 0.350 0.177
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona resiudal 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 26.320 m, 0.010 m) 

5.250 18 15 13 12 12 12 13 15 18 20

3.750 19 16 15 14 13 13 14 16 19 23

2.250 20 17 15 15 14 14 15 17 20 25

0.750 22 19 17 16 15 15 16 19 22 25

m 45.892 47.397 48.901 50.406 51.910 53.415 54.920 56.424 57.929 59.434
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 7.34 41 0.350 0.177
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona resiudal 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 26.320 m, 0.010 m) 

5.250 21 23 24

3.750 25 25 25

2.250 28 29 27

0.750 28 32 33

m 60.938 62.443 63.948
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 7.34 41 0.350 0.177

Página 26



PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona residual 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -12.000 m, 0.010 m) 

11.250 10 12 12 13 13 15 17 19 20 22

9.750 14 16 15 15 14 17 19 22 23 23

8.250 21 26 21 17 16 19 23 31 32 27

6.750 37 42 35 21 18 21 32 48 48 35

5.250 40 33 40 22 18 21 35 47 48 38

3.750 31 39 30 18 16 19 27 41 42 30

2.250 16 19 17 14 13 15 19 23 23 20

0.750 11 12 12 11 10 12 14 15 16 16

m 0.752 2.257 3.762 5.266 6.771 8.276 9.780 11.285 12.790 14.294
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.32 62 0.155 0.054
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona residual 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -12.000 m, 0.010 m) 

11.250 23 26 30 35 40 42 44 42 38 33

9.750 23 26 30 37 43 44 41 39 37 33

8.250 24 26 32 42 51 47 40 36 33 31

6.750 25 27 34 53 62 58 43 35 29 26

5.250 25 26 33 56 50 60 43 33 27 24

3.750 22 23 28 43 54 47 35 29 24 22

2.250 18 19 22 27 31 30 27 23 20 18

0.750 15 16 17 20 21 21 20 18 17 15

m 15.799 17.303 18.808 20.313 21.817 23.322 24.827 26.331 27.836 29.341
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.32 62 0.155 0.054
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona residual 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -12.000 m, 0.010 m) 

11.250 28 25 22 20 18 18 18 19 21 25

9.750 27 23 21 18 17 17 17 18 20 24

8.250 26 21 19 17 16 15 15 16 18 22

6.750 24 20 17 15 14 14 14 15 17 20

5.250 22 18 16 14 13 13 13 13 16 18

3.750 19 16 14 12 11 10 11 11 13 15

2.250 16 13 12 10 9.13 8.86 9.20 9.74 11 12

0.750 13 11 10 9.11 7.91 7.71 7.73 8.14 9.24 10

m 30.845 32.350 33.855 35.359 36.864 38.369 39.873 41.378 42.883 44.387
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.32 62 0.155 0.054
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona residual 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -12.000 m, 0.010 m) 

11.250 28 31 34 36 33 29 24 21 16 14

9.750 28 31 31 31 31 28 23 19 15 13

8.250 26 27 27 27 26 25 21 17 13 11

6.750 23 23 25 25 23 21 19 16 12 9.89

5.250 20 21 23 24 21 19 17 15 11 9.09

3.750 17 18 20 21 19 17 15 13 9.78 7.82

2.250 14 15 16 16 15 14 12 11 8.11 6.97

0.750 11 12 13 13 12 11 9.99 8.75 7.04 6.20

m 45.892 47.397 48.901 50.406 51.910 53.415 54.920 56.424 57.929 59.434
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.32 62 0.155 0.054
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PLAÇA MERCAT - VILANOVA I GELTRU
21.01.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Zona residual 2 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -12.000 m, 0.010 m) 

11.250 11 9.96 8.12

9.750 10 9.17 7.51

8.250 9.19 8.29 6.93

6.750 8.15 7.40 6.17

5.250 7.38 6.75 5.67

3.750 6.19 5.67 4.81

2.250 5.36 4.79 3.96

0.750 4.72 4.20 3.32

m 60.938 62.443 63.948
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 43 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.32 62 0.155 0.054
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Actualment la zona de la plaça del Mercat a remodelar està constituïda per tres 
plataformes  escalonades cadascuna de les quals té pendent cap a un canal 
continu de drenatge. 
 
La nova superfície serà continua sense desnivells relatius amb un aiguafons en la 
línia final del paviment de formigó on començarà el parterre del costat Sud que 
tindrà pendent contraria. 
 
Una part significativa de la superfície actual està formada per parterres de terra 
mentre que la nova superfície serà majoritàriament impermeable. 
 
Per tan cal definir el drenatge necessari per la nova situació 
 
 

2. DELIMITACIÓ DE LA CONCA I  ESTIMACIÓ DELS CABALS D’ESCORRENTIU 
 
En la següent imatge es troba, en vermell, delimitada la conca a drenar que 
tindrà una superfície de 1600  m2 aproximadament.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Per determinació del cabal d’escorrentiu es determina prèviament la intensitat 
de pluja segons les corbes IDF de l’observatori Fabra de la següent imatge. 
 
 

 
 
 
 
Es considera, al ser un superfície petita i danys mínims en cas de superar-se la 
capacitat de captació, un període de retorn T=5 anys i un temps de 
concentració  t=10 minuts obtenint  una intensitat de pluja d’uns 2,6 mm/minut = 
433 l/seg.Ha.  
 
Es determina el cabal a partir de la superfície, la intensitat de pluja i la 
consideració d’un coeficient d’escorrentiu de valor 0,90.  
 
El cabal de pluja serà Q=S.C.I = 0,16 Ha x 0,90x 433l/seg.Ha= 62,3 l/seg 
 
 

3. DRENATGE ADOPTAT 
 
Es disposa en l’aiguafons junt al parterre del costat Sud una peça tipus “canal llis 
paviment”. Al llarg d’aquest canal s’intercalen reixes interceptores cada 5,30 m 
aproximadament resultant un total de 12 reixes.  A cada reixa li correspon 
aproximadament un cabal de 5,20 l/seg. S’ha estimat un calat d’uns 4 cm amb el 

cabal previst i amb aquest calat les reixes de 40 cm de longitud podran 
interceptar folgadament la totalitat del cabal previst. 
 
Es disposa un tub paral·lel al “canal llis” on es connectaran els embornals de 
cada reixa. 
 
La connexió entre embornal i col·lector s’ha previst amb tub PE DN-160 i el 
col·lector s’ha previst amb tub PE DN-315.   
 
En la següent taula s’indica la capacitat d’aquests tubs amb pendent 0,70 % i 
considerant un coeficient de Manning per tub de PE de valor 0,12.  Donat que el 
pendent del canal llis serà del 0,70 %, segons les noves rasants  la capacitat no 
serà inferior a la corresponent a aquest pendent i es podrà incrementar si 
s’augmenta el pendent.   
 

Tub D interior Pendent Capacitat (l(seg) 
DN-160 140 mm 0,70% 11 l/seg 
DN-315 272 mm 0,70% 67 l/seg 

. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 : JUSTIFICACIO  PREUS 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,95000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,50000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 28,50000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,67000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41,30000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 25,30000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,48000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 29,92000 €

A0140000 h Manobre 16,08000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,57000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,66000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,78000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 97,18000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,49000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,01000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,70000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,81000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,12000 €

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 6,76000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,71000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,25000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 55,46000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 60,68000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,97000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 53,91000 €

C1503000 h Camió grua 51,31000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,70000 €

C150D111 h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

28,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,00000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,24000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,41000 €

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 14,48000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,70000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,44000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,00000 €

C2003COLO Kg Pols de cuarç color 0,50000 €

C2003QUARS kg pols de quars gris 0,30000 €

CTEQUIP u Repercusio transport equip asfatat 90,00000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,80000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,14000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,74000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,63000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,70000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,27000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,65000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 12,65000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 13,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,39000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B057-06IN kg Emulsión bituminosa catiónica con un 180% de betún asfáltico, para riego de curado tipo
C60B3/B2 CUR, según UNE-EN 13808

0,28000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 56,00000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 64,00000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,27000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,91000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 68,00000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 78,40000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

67,51000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

66,95000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,55000 €

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques 0,89000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 70,00000 €

B071UA25 m3 Morter M7,5 82,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,37000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,35000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,89000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 0,13000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,56000 €

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu superior 16,34000 €

B9H1-0HX9 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico

60,86000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €
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MATERIALS

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,12000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60 cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d'espessor

43,40000 €

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2 80x40cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d'espessor.

63,17000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 22,00000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,60000 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €

BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 10,92000 €

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè o polipropilé de Ø200mm, classe SN8 13,70000 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 27,71000 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 2,00000 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 86,00000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,02000 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable,
de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

31,47000 €

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

161,86000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 62,81000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,57000 = 14,91300

Subtotal: 14,91300 14,91300

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,24000 = 1,45800

Subtotal: 1,45800 1,45800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,80000 = 0,32400

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,63000 = 12,75950

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,65000 = 32,00750

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

0,150      x 116,39000 = 17,45850

Subtotal: 62,54950 62,54950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14913

COST DIRECTE 79,06963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,06963

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 75,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,57000 = 16,57000

Subtotal: 16,57000 16,57000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,14000 = 33,30360

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

0,200      x 116,39000 = 23,27800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,80000 = 0,36000

Subtotal: 56,94160 56,94160
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 75,07730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,07730

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,57000 = 16,57000

Subtotal: 16,57000 16,57000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,14000 = 29,09280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,80000 = 0,36000

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

0,380      x 116,39000 = 44,22820

Subtotal: 73,68100 73,68100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16570

COST DIRECTE 91,81670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,81670

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 171,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,57000 = 17,39850

Subtotal: 17,39850 17,39850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,00000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,80000 = 0,36000

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

0,200      x 116,39000 = 23,27800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,14000 = 29,28420
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

Subtotal: 152,92220 152,92220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17399

COST DIRECTE 171,94469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,94469
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PARTIDES D'OBRA

E2R350D3P-1 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,022 /R x 60,68000 = 1,33496

Subtotal: 1,33496 1,33496

COST DIRECTE 1,33496
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36166

E2R542A3P-2 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins
a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,036 /R x 55,46000 = 1,99656

Subtotal: 1,99656 1,99656

COST DIRECTE 1,99656
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03649

E2RA6580P-3 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,93 €

COST DIRECTE 5,81373
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,9300

________________________________________________________________________________________________________________

E4BBIAFA88P-4 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,30000 = 0,55660

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 28,50000 = 0,62700

Subtotal: 1,18360 1,18360

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,044      x 2,35000 = 2,45340
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PARTIDES D'OBRA

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,37000 = 0,02466

Subtotal: 2,47806 2,47806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01775

COST DIRECTE 3,67941
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75300

EBA31337P-5 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 24,50000 = 6,61500

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,08000 = 5,62800

Subtotal: 12,24300 12,24300

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,510      x 1,12000 = 0,57120

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

Subtotal: 3,73320 3,73320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18365

COST DIRECTE 16,15985
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,32320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48304

F213IA1223P-6 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada
plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de
formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns
40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al
nivell inferior de la caixa del nou paviment, amb
compressor i carrega manual i mecànica de runa
sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense
esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,57000 = 0,82850

Subtotal: 2,43650 2,43650

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,66000 = 1,76600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 57,49000 = 0,57490
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Subtotal: 2,34090 2,34090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03655

COST DIRECTE 4,81395
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91023

F213IA21223P-7 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces
prefabricades de formigó dimensions aproximades
35x17 incloent base de formigó amb compressor i
carrega manual i mecànica de runa  sobre camió.

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 16,57000 = 0,49710

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,08000 = 0,48240

Subtotal: 0,97950 0,97950

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,010 /R x 17,66000 = 0,17660

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 57,49000 = 2,87450

Subtotal: 3,05110 3,05110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01469

COST DIRECTE 4,04529
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12620

F2192C05P-8 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 16,57000 = 2,22038

Subtotal: 2,22038 2,22038

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 57,49000 = 1,37976

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 17,66000 = 1,18322

Subtotal: 2,56298 2,56298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03331

COST DIRECTE 4,81667
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91300
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F219IA4AU5P-9 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí,
formigó, peces, panot o asfalt) amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent
base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall del
perímetre amb màquina de disc

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 102,78000 = 1,33614

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 66,58000 = 4,32770

Subtotal: 5,66384 5,66384

COST DIRECTE 5,66384
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77712

F219IARVORP-10 m Arranc per recuperació i reutilització a la mateixa
obra de vorada de pedra calcària existent amb
mitjants necessaris per evitar el trencament

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,57000 = 3,31400

Subtotal: 3,31400 3,31400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,66000 = 0,88300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 57,49000 = 1,37976

Subtotal: 2,26276 2,26276

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04971

COST DIRECTE 5,62647
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73900

F21H0101P-11 u Retirada de punt de llum existent, inclou el
desmuntatge del suport i la completa la desconnexió
de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li
correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem
municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 77,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 22,48000 = 2,24800

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,21000 = 2,62100
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Subtotal: 7,31900 7,31900

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 51,31000 = 15,39300

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 18,11400

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 66,58000 = 19,97400

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 44,25000 = 6,63750

Subtotal: 60,11850 60,11850

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,500      x 3,15000 = 7,87500

Subtotal: 7,87500 7,87500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,31933 = 0,10979

Subtotal: 0,10979 0,10979

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07319

COST DIRECTE 75,49548
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,50991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,00539

F221C472P-12 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 97,18000 = 4,37310

Subtotal: 4,37310 4,37310

COST DIRECTE 4,37310
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46056

F222IA03P-13 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i manuals en
presència de serveis urbans; incloent la part
proporcional de piconat del fons de l'excavació, la
càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de
l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil.
Inclou la part proporcional de actuacions manuals per
a descobrir instal·lacions preexistents.

Rend.: 1,000 21,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 25,95000 = 2,59500
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A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,08000 = 5,62800

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 24,50000 = 8,57500

Subtotal: 16,79800 16,79800

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 /R x 44,25000 = 0,44250

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,005 /R x 17,66000 = 0,08830

C150D111 h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

Subtotal: 4,05530 4,05530

COST DIRECTE 20,85330
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27037

F222IAIAEMP-14 u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb
dues lineas d'enllumenat existent incloent execució
de cala per localització lineas existentes. Inclou
enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert,
càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament
i execució de l'entroncament incloent terminals.
maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de
lineas.

Rend.: 1,000 340,00 €

COST DIRECTE 333,33333
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F223EP01P-15 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per
a col.locació d'un cable d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible
de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet
reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i
col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,95000 = 2,33550

Subtotal: 6,39350 6,39350

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

Materials
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B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,120      x 17,50000 = 2,10000

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 16,89450
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23239

F223EP02P-16 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per
a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats
flexibles de PE Ø90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització
segons normes de companyia, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,95000 = 2,33550

Subtotal: 6,39350 6,39350

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,50000 = 2,62500

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

2,000      x 2,00000 = 4,00000

Subtotal: 6,62500 6,62500

COST DIRECTE 19,41950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80789

F227T00FP-17 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,001 /R x 76,12000 = 0,07612

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,001 /R x 67,81000 = 0,06781

Subtotal: 0,14393 0,14393
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COST DIRECTE 0,14393
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14681

F228IA50P-18 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada
amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra.
S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat
sobre perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els
criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,95000 = 0,25950

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,08000 = 4,82400

Subtotal: 12,43350 12,43350

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,050 /R x 48,70000 = 2,43500

C133IA00 h Picó vibrant de placa de 30x33 cm 0,300 /R x 6,76000 = 2,02800

Subtotal: 4,46300 4,46300

COST DIRECTE 16,89650
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23443

F2RA7LP0P-19 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts mesurat sobre perfil sense considerar
esponjament procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,06300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21300

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

F45GIA15P-20 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i
col·locació de formigó de 20 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció
de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat
i totes les operacions per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.

Rend.: 1,177 75,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,95000 = 0,22048

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,08000 = 5,46474

Subtotal: 5,68522 5,68522

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,500      x 1,29000 = 0,64500

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 1,050      x 64,00000 = 67,20000

Subtotal: 67,84500 67,84500

COST DIRECTE 73,53022
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,47060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,00082

F923RJ10P-21 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 20,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 76,12000 = 1,52240

Subtotal: 3,89575 3,89575

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,199      x 12,65000 = 15,16735

Subtotal: 15,16735 15,16735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 19,87916
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,27674
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F931R01JP-22 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 23,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,12000 = 3,04480

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,97000 = 1,22425

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

Subtotal: 6,64240 6,64240

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,80000 = 0,09000

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 13,80000 = 15,87000

Subtotal: 15,96000 15,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 23,41846
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,46837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,88683

F932101FP-23 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 29,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,08000 = 0,80400

Subtotal: 0,80400 0,80400

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,81000 = 2,37335

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,12000 = 3,04480

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,97000 = 1,22425

Subtotal: 6,64240 6,64240

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,27000 = 21,01050

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,80000 = 0,09000

Subtotal: 21,10050 21,10050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01206

COST DIRECTE 28,55896
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13014

F9365B11P-24 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 86,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,08000 = 7,23600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 18,67000 = 2,80050

Subtotal: 10,03650 10,03650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,00000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 70,27000 = 73,78350

Subtotal: 73,78350 73,78350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15055

COST DIRECTE 84,72055
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,69441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,41496

F936NM51P-25 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 91,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 18,67000 = 2,98720

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 16,08000 = 7,71840

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 16,57000 = 2,65120

Subtotal: 13,35680 13,35680

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,00000 = 0,80000

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,70000 = 4,43200

Subtotal: 5,23200 5,23200

Materials
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B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 67,51000 = 70,88550

Subtotal: 70,88550 70,88550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20035

COST DIRECTE 89,67465
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,79349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,46815

F962IAVORRP-26 m Col·locació de vorada de pedra calcària recuperada
de la mateixa obra o proporcionada per l'Ajuntament
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària i rejuntada incloent el pretall i l'enderroc de
paviment asfàltic i càrrega i transport de runes a
abocador inclus canon

Rend.: 1,000 15,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 16,08000 = 7,39680

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,262 /R x 18,67000 = 4,89154

Subtotal: 12,28834 12,28834

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0418      x 66,95000 = 2,79851

Subtotal: 2,79851 2,79851

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18433

COST DIRECTE 15,27118
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,30542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57660

F9E1321JP-27 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm
de 4 tacs, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 18,67000 = 11,20200

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 16,08000 = 7,55760

Subtotal: 18,75960 18,75960

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,80000 = 0,00180

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

0,0031      x 116,39000 = 0,36081

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,56000 = 7,71120
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,74000 = 0,84143

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 75,07730 = 2,36493

Subtotal: 11,28017 11,28017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28139

COST DIRECTE 30,32116
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,60642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,92759

F9F2IAK104P-28 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als
existente a vorera Rambla Sama i a Plaça mercat de
dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de
cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i
col·locació de les peces prefabricades de formigó a
truc de maceta, el subministrament i col·locació de la
capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de
fins 3cm, i el subministrament i col·locació de
beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així
com tots els elements i treballs necessaris per a una
correcta col·locació.

Rend.: 1,000 49,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 18,67000 = 18,20325

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 16,08000 = 5,06520

Subtotal: 23,26845 23,26845

Materials

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
corbes, de 10 cm de gruix, preu superior

1,020      x 16,34000 = 16,66680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 171,94469 = 8,66601

Subtotal: 25,33281 25,33281

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34903

COST DIRECTE 48,95029
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,97901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,92929

F9F5IAB207P-29 m Subministre i col·locació de canal paviment llis
constituït per peçes prefabricades de formigó de
ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10
cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit
de formigó HM-20 de 33 cm.

Rend.: 1,000 52,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 18,67000 = 7,84140

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 16,08000 = 5,14560

Subtotal: 12,98700 12,98700

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,145      x 70,27000 = 10,18915

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 91,81670 = 2,75450

B9F1P2IA u Peçe canal 48x40 2,100      x 12,00000 = 25,20000

Subtotal: 25,20000 25,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19481

COST DIRECTE 51,32546
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,02651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,35196

F9G1IACOLOP-30 m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense
additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació
de 5 kg/m2) incloent part proporcional de formació de
junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

Rend.: 1,000 95,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,08000 = 3,21600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 18,67000 = 2,18439

Subtotal: 5,40039 5,40039

Maquinària

C2003COLO Kg Pols de cuarç color 5,000 /R x 0,50000 = 2,50000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,44000 = 0,27200

Subtotal: 5,35986 5,35986

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 78,40000 = 82,32000

Subtotal: 82,32000 82,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08101

COST DIRECTE 93,16126
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,86323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,02448
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F9G1IAD245P-31 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional
de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

Rend.: 1,000 93,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,08000 = 3,21600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 18,67000 = 2,18439

Subtotal: 5,40039 5,40039

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,44000 = 0,27200

C2003QUAR kg pols de quars gris 3,000 /R x 0,30000 = 0,90000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 3,75986 3,75986

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 78,40000 = 82,32000

Subtotal: 82,32000 82,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08101

COST DIRECTE 91,56126
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,83123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,39248

FBA15511P-32 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 24,50000 = 0,17150

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 16,08000 = 0,05628

Subtotal: 0,22778 0,22778

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034      x 1,22000 = 0,04148

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0544      x 1,78000 = 0,09683
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Subtotal: 0,13831 0,13831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00342

COST DIRECTE 0,49121
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50103

FBA1E511P-33 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 16,08000 = 0,05628

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 24,50000 = 0,17150

Subtotal: 0,22778 0,22778

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 1,78000 = 0,14525

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

Subtotal: 0,20747 0,20747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00342

COST DIRECTE 0,56037
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57157

FBB1CI1PP-34 u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre,
incloent: subministrament i col·locació de la placa
d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i
fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de
20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic
d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

Rend.: 1,000 151,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000
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Subtotal: 5,35550 5,35550

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,500 /R x 42,41000 = 21,20500

Subtotal: 21,20500 21,20500

Materials

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60
cm normalitzada, d'alumini amb doble pestanya, HI
(High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor

1,000      x 43,40000 = 43,40000

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix de fins a 3,50 metres d'altura

3,500      x 22,00000 = 77,00000

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

2,000      x 0,89000 = 1,78000

Subtotal: 122,18000 122,18000

COST DIRECTE 148,74050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,97481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,71531

FBB1RE1PP-35 u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta
amb indicació vehicles autoritzats en zona de càrrega
i descàrrega incloent: subministrament i col·locació
de la placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300
cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50
metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i
fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de
20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic
d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

Rend.: 1,000 171,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,08000 = 1,60800

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

Subtotal: 5,35550 5,35550

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,500 /R x 42,41000 = 21,20500

Subtotal: 21,20500 21,20500

Materials

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix de fins a 3,50 metres d'altura

3,500      x 22,00000 = 77,00000

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials,
granulats seleccionats i resines sintètiques

2,000      x 0,89000 = 1,78000

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2
80x40cm normalitzada, d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.

1,000      x 63,17000 = 63,17000
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Subtotal: 141,95000 141,95000

COST DIRECTE 168,51050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,37021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,88071

FD5JIARCANP-36 u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava
de 400x400 mm de fosa ductil tipus D-12A calsse
C-250

Rend.: 1,000 78,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,95000 = 6,48750

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 24,50000 = 14,70000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,08000 = 9,64800

Subtotal: 30,83550 30,83550

Materials

B071UA25 m3 Morter M7,5 0,042      x 82,00000 = 3,44400

BNNZIAR2 u Reixa concava 40x40 1,000      x 43,00000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000

COST DIRECTE 77,27950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,54559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,82509

FD5KIACOXP-37 m Connexió a caixó existent amb pou de registre
quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau
caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

Rend.: 1,000 229,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,1615 /R x 16,08000 = 34,75692

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,135 /R x 18,67000 = 39,86045

Subtotal: 74,61737 74,61737

Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 7,000      x 1,33000 = 9,31000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,000      x 69,91000 = 139,82000

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

Subtotal: 149,63286 149,63286
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11926

COST DIRECTE 225,36949
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,50739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,87688

FD5KIADESIP-38 u Desplaçament d´embornal existent a nova posició
incloent construcció de nou pou embornal de
dimensions interiors aproximades 80x30 cm i
profunditat interior 100 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 incloent execució de rasa
fins a interceptar el tub de connexió de l'embornal
existent amb el col·lector general, tram de tub DN-200
entre nou embornal i tub interceptat, enderroc i
reposició de paviment, càrrega i transport de runes a
abocador inclus canon d'abocament i col·locació de
marc i reixa .

Rend.: 1,000 336,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 18,67000 = 93,35000

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 16,08000 = 80,40000

Subtotal: 173,75000 173,75000

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,700 /R x 44,25000 = 30,97500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 17,66000 = 12,36200

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,700 /R x 42,27000 = 29,58900

Subtotal: 72,92600 72,92600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè o polipropilé de Ø200mm,
classe SN8

3,000      x 13,70000 = 41,10000

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 6,440      x 1,33000 = 8,56520

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,440      x 69,91000 = 30,76040

Subtotal: 80,92846 80,92846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,60625

COST DIRECTE 330,21071
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,60421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,81492

FD5KIAEMBOP-39 u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i
profunditat interior 100 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 incloent connexió a col.lector

Rend.: 1,000 130,57 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,08000 = 40,20000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,500 /R x 18,67000 = 46,67500

Subtotal: 86,87500 86,87500

Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 6,440      x 1,33000 = 8,56520

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,440      x 69,91000 = 30,76040

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

Subtotal: 39,82846 39,82846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30313

COST DIRECTE 128,00659
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,56013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,56672

FD5KIAPOUP-40 u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions
interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m amb
parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent
excavació i càrrega i transport de runes a abocador
inclós canon.

Rend.: 1,000 141,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,222 /R x 16,08000 = 19,64976

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,300 /R x 18,67000 = 24,27100

Subtotal: 43,92076 43,92076

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,89000 = 0,50286

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 6,800      x 1,33000 = 9,04400

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,210      x 69,91000 = 84,59110

Subtotal: 94,13796 94,13796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65881

COST DIRECTE 138,71753
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,77435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,49188
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FD73IA36P-41 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE
de Ø160 mm de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent
la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.

Rend.: 1,000 19,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,85000 = 3,97000

Subtotal: 8,59200 8,59200

Materials

BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 1,000      x 10,92000 = 10,92000

Subtotal: 10,92000 10,92000

COST DIRECTE 19,51200
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90224

FD73IA39P-42 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE
de Ø315 mm de diàmetre exterior de paret
estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix,
incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.

Rend.: 1,000 39,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,85000 = 4,96250

Subtotal: 10,74000 10,74000

Materials

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 1,000      x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 27,71000 27,71000

COST DIRECTE 38,45000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,21900

FDDZ6DD4P-43 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 201,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 18,67000 = 7,65470
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A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,08000 = 6,59280

Subtotal: 14,24750 14,24750

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 181,60000 = 181,60000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 35,55000 = 1,26914

Subtotal: 182,86914 182,86914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21371

COST DIRECTE 197,33035
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,94661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,27696

FED2IA04P-44 u Construcció completa de pericó de mides útils
40x40x65 centímetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els plànols de detall i
incloent els següents treballs: excavació,
subministrament i col.locació de formigó de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres
d'espessor, construcció de paret de maó massís de
15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 105,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,95000 = 5,19000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 24,50000 = 49,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,08000 = 32,16000

Subtotal: 86,35000 86,35000

Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,096      x 56,00000 = 5,37600

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,062      x 70,00000 = 4,34000

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 53,000      x 0,13000 = 6,89000

Subtotal: 16,60600 16,60600

COST DIRECTE 102,95600
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,05912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,01512
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FEZZPE03P-45 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil,
classe C-250.

Rend.: 3,000 63,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,50000 = 8,16667

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,57000 = 5,52333

Subtotal: 13,69000 13,69000

Materials

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm,
de fosa dúctil C-250

1,000      x 44,00000 = 44,00000

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 70,00000 = 4,20000

Subtotal: 48,20000 48,20000

COST DIRECTE 61,89000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,23780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,12780

FG31IA07P-46 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,48000 = 0,26976

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,95000 = 0,02595

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,21000 = 0,31452

Subtotal: 0,61023 0,61023

Materials

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000      x 5,60000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

COST DIRECTE 6,21023
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33443

FG38IA20P-47 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la
part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 26,21000 = 0,13105
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A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 22,48000 = 0,11240

Subtotal: 0,24345 0,24345

Materials

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,94345
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02232

FGD1IA15P-48 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a
terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el
recobriment amb sals així com tots els materials i
operacions addicionals de connexionat. Inclou també
la part proporcional del subministrament i col·locació
de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta.

Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 22,48000 = 2,24800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,21000 = 1,31050

Subtotal: 3,55850 3,55850

Materials

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 0,015      x 86,00000 = 1,29000

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 1,000      x 5,98000 = 5,98000

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 1,000      x 7,55000 = 7,55000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 16,11000 16,11000

COST DIRECTE 19,66850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,39337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06187

FHM0IA10P-49 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada.
Execució completa de cimentació amb dau de formigó
HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm,
subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig.

Rend.: 1,000 120,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,50000 = 24,50000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,08000 = 16,08000
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A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,95000 = 1,29750

Subtotal: 41,87750 41,87750

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,704      x 68,00000 = 47,87200

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

4,000      x 2,00000 = 8,00000

BG22IAPER m Pern M-22 4,000      x 5,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 117,74950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,35499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,10449

FHM1IAFULP-50 u Subministrament i col·locació de columna per
enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12
% , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm
de gruix soldada a la columna amb 4 carteles de
reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm
d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb
un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer
inoxidable soldats a la colummna amb diferents graus
d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna
per sortida de cables elèctrics de projectors units amb
suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.745,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,08000 = 4,02000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,21000 = 13,89130

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 22,48000 = 11,91440

Subtotal: 29,82570 29,82570

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 39,85000 = 21,12050

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 51,31000 = 27,19430

Subtotal: 48,31480 48,31480

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,02000 = 45,02000

BHM11FUL1 u Columna Ful de 10 m 1,000      x 1.588,00000 = 1.588,00000

Subtotal: 1.588,00000 1.588,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44739

COST DIRECTE 1.711,60789
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 34,23216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.745,84004
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FQ42IAA015P-51 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 73,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,08000 = 17,68800

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

Subtotal: 29,93800 29,93800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

Materials

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar

1,000      x 31,47000 = 31,47000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 79,06963 = 6,24650

Subtotal: 37,71650 37,71650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74845

COST DIRECTE 72,47295
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,44946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,92241

FQ42IAAE15P-52 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base
C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 206,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,08000 = 17,68800

Subtotal: 29,93800 29,93800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,70000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

Materials

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 161,86000 = 161,86000
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 79,06963 = 6,24650

Subtotal: 168,10650 168,10650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74845

COST DIRECTE 202,86295
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,05726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,92021

FR6P1465P-53 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a
35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 358,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,550 /R x 29,92000 = 46,37600

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /R x 41,30000 = 47,49500

Subtotal: 93,87100 93,87100

Maquinària

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,160 /R x 53,91000 = 8,62560

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,250 /R x 44,25000 = 11,06250

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 57,49000 = 86,78116

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 51,31000 = 25,65500

Subtotal: 132,12426 132,12426

Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,7163      x 69,70000 = 119,62611

B0111000 m3 Aigua 0,170      x 1,80000 = 0,30600

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,054      x 62,81000 = 3,39174

Subtotal: 123,32385 123,32385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34678

COST DIRECTE 351,66589
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,03332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,69920
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FR6P1595P-54 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 562,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 41,30000 = 70,21000

A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 29,92000 = 83,77600

Subtotal: 153,98600 153,98600

Maquinària

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 53,91000 = 26,95500

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,31000 = 51,31000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 57,49000 = 131,90506

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 44,25000 = 22,12500

Subtotal: 232,29506 232,29506

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,520      x 1,80000 = 0,93600

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,1625      x 62,81000 = 10,20663

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,150      x 69,70000 = 149,85500

Subtotal: 160,99763 160,99763

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,84965

COST DIRECTE 551,12834
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,02257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,15091

GHQ9IATPL1P-55 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32
LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 364,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600
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BHN3IA31W u Projector TPLS 4200Lm 31 w 1,000      x 328,00000 = 328,00000

Subtotal: 328,00000 328,00000

COST DIRECTE 357,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,14428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,35828

GHQ9IATPL2P-56 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32
LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 369,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

BHN3IA49W u Projector TPLS 6500Lm 49w 1,000      x 333,00000 = 333,00000

Subtotal: 333,00000 333,00000

COST DIRECTE 362,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,24428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,45828

GHQ9IATPL3P-57 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL
S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN
AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat
de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32
LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb
forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe
elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar
així com tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Rend.: 1,000 359,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 26,21000 = 15,72600

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 22,48000 = 13,48800

BHN3IA21W u Projector TPLS 2900Lm 21w 1,000      x 323,00000 = 323,00000

Subtotal: 323,00000 323,00000



Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 352,21400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,04428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,25828

M21BU040P-58 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol
tipus (acrílica o dos components) mitjançant fressat

Rend.: 1,000 9,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,57000 = 4,97100

Subtotal: 4,97100 4,97100

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,300 /R x 14,48000 = 4,34400

Subtotal: 4,34400 4,34400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07457

COST DIRECTE 9,38957
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,18779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57736

P9HA-607TP-59 m2 Reposición de pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 D, con
betún asfáltico de penetración, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10
cm de espesor, extendido y compactado manualmente

Rend.: 1,000 126,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,08000 = 8,04000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,95000 = 12,97500

Subtotal: 21,01500 21,01500

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,71000 = 1,30650

CTEQUIP u Repercusio transport equip asfatat 1,000 /R x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 91,30650 91,30650

Materials

B057-06IN kg Emulsión bituminosa catiónica con un 180% de betún
asfáltico, para riego de curado tipo C60B3/B2 CUR,
según UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

B9H1-0HX9 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico

0,189      x 60,86000 = 11,50254

Subtotal: 11,78254 11,78254

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31523

COST DIRECTE 124,41927
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,48839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,90765



Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 39

PARTIDES ALÇADES

ZAJVSEG PA Seguretat i Salut Rend.: 1,000 3.533,18 €

COST DIRECTE 3.533,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.533,1800

________________________________________________________________________________________________________________

ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat
consistent en aportar butlletins i documentació de la
modificació de la instal·lació actual per adjuntar a la
pròxima inspecció periòdica.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/02/21 Pàg.: 40

ALTRES

B9F1P2IA u Peçe canal 48x40 12,00000 €

BG22IAPERN m Pern M-22 5,00000 €

BHM11FUL10 u Columna Ful de 10 m 1.588,00000 €

BHN3IA21W u Projector TPLS 2900Lm 21w 323,00000 €

BHN3IA31W u Projector TPLS 4200Lm 31 w 328,00000 €

BHN3IA49W u Projector TPLS 6500Lm 49w 333,00000 €

BNNZIAR2 u Reixa concava 40x40 43,00000 €
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures que s'hauran de seguir durant l’execució de les obres. 
 
El Pla de Seguretat suposarà el conjunt de mides de seguretat per a prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, per a qualsevol persona dins l'àmbit de les obres, també s'estableixen les mides per a prevenir els derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels 
treballadors. 
 
L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en el 
camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, 
d'acord amb el Real Decret 1627/97, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció i l'obligatorietat d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres 
públiques.  
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
L’obra contempla la remodelació d’una part de la Plaça del Mercat  de Vilanova i la Geltrú per destinar-la a zona de càrrega i 
descàrrega per camions i furgonetes. 
 
La zona a remodelar té una superfície d’uns 1.800 m2. La obra comprén enderroc de paviments i alguns elemenst urbans 
(escales i jardineres), excavació, pavimentació, drenatge de la superfície amb reixes embornals i tubs connectats a col·lector, 
enllumenat amb columnes de 10 m amb projectors i transplantament d’arbres. 
 
El projecte comprén també la remodelació  d’un tram del carrer de l’Havana consistente en ampliació de voreres, 
desplaçament d’alguns embornals i senyalització de zones de càrrega i descàrrega. 
 
El pressupost d'execució material, descomptant el cost de seguretat i salut, és de 158.294,67 € essent el termini d'execució 
previst de 3 mesos havent previst una mitja de 4 obrers i una punta de 8 obrers. 
 
Les mesures de seguretat per a la realització de l'obra s'especifiquen al present estudi. 
 

1.3 VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
 
En aquest primer apartat es descriu una sèrie de treballs previs a l'inici de l'obra, tals com: serveis afectats i instal·lacions 
auxiliars per a l'inici de l'obra, tant de salut i benestar dels treballadors (vestuaris, menjadors,.. etc) com de prevenció de zones 
de treball (lloc de ferralla etc.), que donada la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie de mesures de seguretat de caràcter 
general. 
 

1.3.1 Instal·lacions alienes a l'obra 
 
Cal entendre per tals, aquelles que poden existir prèviament a l'inici de l'obra: 
 
1) Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió. 
2) Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió. 
3) Instal·lacions elèctriques subterrànies. 
4) Instal·lacions de gas i oleoductes 
5) Instal·lacions d'aigua i de sanejament 
6) Instal·lacions de xarxes de comunicacions 
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1.3.1.1 Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió 
 
Com a norma general, independentment de la tensió, cal mantenir una distància de seguretat de 5 m com a mínim. 
 
En el cas de línies sobre carreteres, cal que sigui d'un mínim de 7 m (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, i quan no sigui possible l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, 
caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin l'alçada màxima de la seguretat de pas. 
  

1.3.1.2 Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió 
 
En el cas de línies aèries de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar entre 1 m i 3 m. No obstant, cal tenir 
en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar-ne no només la distància sinó també les mesures preventives a 
adoptar. 
  
Cas que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 
 
En el cas de línies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un mínim de 6 m. (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tant si és pel seu braç com per la torre, i quan no siguin possibles l'elevació 
ni el canvi de l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé limitin l'alçada màxima de la 
seguretat de pas. 
 

1.3.1.3 Instal·lacions elèctriques subterrànies 
 
En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia subministradora indiqui clarament el 
recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el Contractista haurà de demanar per escrit a les respectives companyies la 
informació disponible dins de l'àmbit de l'obra almenys 15 dies abans de començar qualsevol excavació, tret de cales de 
reconeixement. Addicionalment és aconsellable que el Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa i amb la respectiva 
companyia realitzi cales de reconeixement per tal de constatar la ubicació de les línies. En el cas que no existeixin línies cal 
tenir una garantia total donada per la companyia de subministrament. 
 
Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs d'aproximació amb la màxima precaució. Caldrà 
parar els treballs a una distància aproximada de 2 metres del traçat suposat, fins que no hi hagi la garantia corresponent i per 
escrit per part de la companyia propietària de la línia, indicant que no hi ha tensió. 
 
Mesures preventives 
 
- Respectar la distància de seguretat. 
 
- Realitzar tant les feines d'aproximació com les de protecció o recobriment de conductors seguint les normes de seguretat 
subministrades per la companyia elèctrica, prèvia comprovació de desconnexió i mesures de seguretat que se'n deriven. 
 
- En el cas que una màquina faci contacte amb una línia, tant si és aèria com subterrània, cal adoptar les mesures següents: 
 
a. El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducció (ja que ell no corre perill d'electrocució) fins que la màquina estigui fora 
del radi d'acció energitzat. En el cas de què sigui impossible moure la màquina, el conductor ha de saltar el més lluny possible 
sense tocar mai el terra i la màquina al mateix temps, ja que quedaria electrocutat. 
 
b. Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o altres màquines. 
 
c. Provar d'enretirar la màquina fora de la zona perillosa. 
 

1.3.1.4 Instal·lacions de gas i oleoductes 
 
Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas: 
 
Mesures preventives 
 
Sol·licitar informació a la companyia subministradora sobre l'existència d'alguna conducció en la zona d'obra; en cas afirmatiu, 
que en subministri informació per escrit del traçat, amb indicació de la fondària, per a senyalitzar-la de manera adequada. 
 
L'aproximació a la conducció esmentada es pot efectuar amb mitjans mecànics fins a 1,5 m. En no tenir garantia de la situació 
exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui fet a mà a partir d'aquest punt fins que es localitzi visualment.  
 
A partir d'aquest moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: revisions de la canonada per localitzar-hi 
possibles esquerdes o fuites i acotament d'una zona de seguretat no accessible a màquines o a operaris. 
 

1.3.1.5 Instal·lacions d'aigua i sanejament 
 
En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a l'apartat anterior, i que encara que aquí no hi hagi 
els riscos afegits d'una possible electrocució o incendi, si que poden donar-se els d'intoxicació per emanacions.  
 
Mesures preventives: 
 
Cal extremar les precaucions en el cas d'obertura de pous morts en els quals pugui haver-hi emanacions de metà, de manera 
que en qualsevol cas, quan s’obre un pou mort s’haurà de deixar obert durant mitja hora, com a mínim, abans d’entrar 
qualsevol persona a inspeccionar, perquè hi hagi una bona ventilació. A més a més, mai un home sol no hi ha de fer 
operacions d'observació o de neteja, cal establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels treballs. Si es fan servir 
llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el cas que hi hagi la certesa d'emanacions cal fer servir equips adequats de 
subministrament d'aire, autònoms o semiautònoms. 
 
 

1.3.2 Serveis i instal·lacions auxiliars d'obra 
 
- En aquest apartat únicament s'indiquen els serveis i instal·lacions auxiliars per a la realització dels treballs de l'obra, quedant 
especificat al plec de condicions les instal·lacions i serveis auxiliars per a "salut i benestar" del personal de l'obra i vigilància de 
la mateixa.  
 
a) Taller de ferralla 
 
En el cas de què la ferralla sigui manipulada a l'obra, independentment que la seva complexitat sigui major o menor respecte a 
les màquines existents, cal tenir present que estigui situat en l'obra de manera que no interfereixi la circulació de maquinària o 
el transport de formigó, i que no estigui situada en la trajectòria de gir de les grues. 
 
Els riscos originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, i els originats per l'ús d'equips de soldadura 
oxiacetilènica o elèctrica s'analitzen en l'apartat dedicat a equips i mitjans auxiliars. 
 
Riscos 
 
- Talls i punxades 
- Cops als peus. 
- Projeccions. 
- Sobreesforços. 
- Atrapades. 
 
Mesures preventives: 
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- Ús dels mitjans de protecció personal més adequats al risc: guants per a la manipulació de ferralla, calçat de seguretat, casc i 
ulleres de seguretat si pot haver-hi projeccions metàl·liques. 
 
- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne el fil per evitar la projecció de la peça tallada. 
 
- Per a la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alçada que permeti treballar-hi en posició vertical.  
 
b. Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)  
 
Cal fixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el tràfec o el procés productiu. Cal fer l'emmagatzematge, de manera que 
no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes d'encofrat); per aquesta raó no s'ha de 
fer mai al costat d'un compressor, d'un grup electrogen, etc. 
 
En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure'n totes les puntes. Es manipularan fent servir 
calçat de seguretat, casc i guants de cuiro.  
 
c. Àrids  
 
Riscos 
 
- Ambient de pols. 
- Desplom de les parets de contenció i separació 
 
Mesures preventives  
 
- Fer servir caretes contra la pols 
- Col·locació de perfils de suport vertical d'una resistència escaient. 
- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els àrids fins el seu límit superior. 
- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l'entorn de la zona d'emmagatzematge dels àrids. 
 

1.4 MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN EL TRANSCURS DE L'OBRA 

1.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
 
S'han de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d'una obra: 1a) La instal·lació des de la seva connexió a la 
xarxa, a traves d'una estació transformadora que ja existeixi, i la connexió de servei fins el quadre general provisional (CGP) de 
l'obra, passant per la unitat de comptadors i la de comandament i protecció, i 2a) La instal·lació necessària de força i de llum de 
l'obra des de la sortida del CGP. 
 
Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l'ha de pagar el contractant (tant si és la propietària de l'obra com 
si és el contractista) queda subjecta a les prescripcions particulars de la companyia elèctrica subministradora. Caldrà haver 
presentat prèviament a l'organisme oficial que correspongui (indústria) l’estudi preceptiu del subministrament provisional a 
l'obra fet per un tècnic qualificat. 
 
A més, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants d’instal·lació. Satisfetes aquestes formalitats, hi 
haurà la garantia que la instal·lació compleix les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les de la companyia 
elèctrica subministradora de la zona. 
 

1.5 EXECUCIÓ DE L'OBRA 

1.5.1 Seguretat en excavacions i talls oberts 
 
Les excavacions i els talls oberts són una de les parts de les obres d'urbanització i d'obra civil en general més susceptibles de 
comportar accidents. Sobretot pel principi tradicionalment estès de no prendre mesures de seguretat quan el terreny es 
manifesta com a estable. 

 
En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulació de materials i a consum d'hores de treball és 
l'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjançant elements de fusta, elements metàl·lics, palplanxes o, fins i tot, pantalles de 
formigó armat. 
 
L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en aquests casos resulta indispensable per 
a executar correctament les obres i a tal efecte en l’estudi d'execució es preveuen les corresponents partides d'obra. D'altra 
banda, en molts casos, bé per la poca fondària dels pous i rases, bé per les bones característiques del terreny, els talls són 
aparentment estables i no resultaria necessari l'estrebat per a poder executar correctament les obres; no obstant per raons de 
seguretat pot ser absolutament necessari l'estrebat, per tant en el present estudi de seguretat també es preveuen partides 
d'estrebat de pous i rases, que són complementàries a les definides al projecte d'execució. 
 
La necessitat i característiques de l'estrebat de pous i rases que són aparentment estables be definida per la normativa NTC i 
també pot ésser calculada a través de fórmules d'estabilitat establertes per especialistes amb una àmplia acceptació mundial. 
En qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direcció Facultativa ni l’estudi d'Execució, aporten dades geotècniques i càlculs 
justificatius correctes de la necessitat i característiques de l'excavació se seguiran les indicacions prescrites en les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Atrapada per terres, soterrament. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e.). 
- Talls i projeccions (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus.  
 
Mesures preventives 
 
A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldrà mantenir altres mides de seguretat no menys important pel que 
fa a evitar riscos innecessaris, a saber: 
 
a. S'han de verificar els següents aspectes abans d'excavar: 
 
- Les condicions del sòl.  
 
- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de qualsevol altra font de 
vibracions.  
 
- Si el sòl ha estat alterat de cap manera  
 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc.. 
 
- Localització de tots els serveis urbans mitjançant cales.  
 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, etc.  
 
b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantó de les rases, pous o excavacions en general, amb baranes 
sòlides a una distància no inferior d'un metre. Aquestes baranes hauran d'estar il·luminades de forma efectiva durant els 
períodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si són intermitents hauran de tenir una freqüència de 60 llampades 
per minut. 
  
c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distància del tall obert menor d'1,5 vegades la profunditat de la rasa o pou. 
A menys de què en el càlcul de l'estrebat s'hagi tingut en compte l'aplec de terres al cantó de la rasa o pou. 
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d. No hi ha d'haver maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el temps en què hi hagi operaris treballant 
dins de les rases no estrebades a tal efecte. 
 
e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el càlcul no garanteixi que són estables. Tampoc entraran en rases no 
estrebades quan hi hagi maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert. 
 
f. Sempre hi haurà almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment les obres en disposició d'ajudar i de 
demanar auxili. 
 
g. Davant de qualsevol variació de les característiques del terreny, aparició d'humitats o taques, aparició de serveis urbans, 
aparició de qualsevol indicatiu d'inestabilitat del terreny; tots els operaris sortiran immediatament de les rases, s'aturaran els 
treballs i es requerirà als tècnics responsables de seguretat i salut les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a 
emprendre els treballs. En especial s'analitzaran amb detall les característiques dels talls després d'haver plogut. 
 
h. S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de frens, llums, senyals acústiques. Hauran de 
tenir senyals acústiques per l'inici de la marxa enrera. 
 
En general, de forma complementària, cal tenir present:  
 
- Correcta execució de l'estrebat respecte als càlculs realitzats. 
 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
 
- Si l'apuntalament continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a complir les verificacions 
adients. 
 
* Rases sense estrebar:  
 
Una rasa no s'estrebarà quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, a menys que la Direcció Facultativa o 
l’estudi d'Execució indiquin unes condicions més restrictives.  
 
Tampoc s'estrebarà quan els càlculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats en dades reals i han de ser coherents 
amb mètodes acceptables, demostrin que no és necessari. 
 
- En general, complementàriament, per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
 
a. Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que els talussos indicats a 
l'informe geotècnic, o per defecte a l'indicat en les Normes Tecnològiques de la Construcció. 
 
b. A l'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions esmentades abans 
(maquinària d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
 
c. Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
 
* Rases estrebades  
 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò que s'indica a les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. També s'han de complir les prescripcions de l'OSHA. 
 
- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 
 
Ha de protegir la zona superior i arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 

  
L'amplada ha de ser 1/3 de la calçada.  
 
Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa, perquè faci de sòcol i eviti la caiguda d'objectes i 
materials al fons.  
 
Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
 
Mesures generals de prevenció  
 
a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar al llarg de la rasa i al cantó contrari 
on s'apleguin els productes de l'excavació, o a tots dos cantons si aquestes són retirades, tanques i passos col·locats a una 
distància no superior a 50 cm. L'amplada mínima dels passos ha de ser de 60 cm.  
 

1.5.2 Pavimentació 
 
Metodologia del procés constructiu 
 
La pavimentació compren la millora de calçades i voreres, essent en aquest capítol les mesures de seguretat i salut a prendre 
les ja esmentades en els capítols d'excavació i maquinària, ressenyant únicament l'importància que té la correcta organització i 
senyalització dels treballs.  
 

1.5.3 Instal·lacions Generals d'urbanització 
 
Metodologia del procés constructiu 
 
Les instal·lacions generals són:  
 

- millora de la xarxa de sanejament existent 
- xarxa elèctrica 
- xarxa d'enllumenat públic. 
- xarxa d’aigua potable i reg 
- xarxa de gas 
- xarxa de telefonia i altres comunicacions 

 
De forma complementària a les mides generals ja esmentades als capítols anteriors s'han de tenir en compte les següents:  
 
Mesures preventives  
 
1.- Millora de la xarxa de sanejament existent. 
 
- Es disposarà en obra dels mitjans necessaris de bombeig per enxiquir ràpidament qualsevol inundació que pugui produir-se. 
 
- L'enllumenat a emprar serà de material antideflagrant. 
 
- Es revisaran tots els estrebats a l'inici de la jornada.  
 
També es comprovarà l'absència de vapors i de gasos, i en cas contrari es procedirà a la seva ventilació abans d'iniciar 
qualsevol feina. 
 
2.- Xarxa electricitat i xarxa d'enllumenat públic. 
 
- Durant la fase de realització es realitzaran tots els treballs sense tensió a les línies, verificant-se aquesta circumstància amb 
un comprovador de tensió. 
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- Les eines elèctriques estaran dotades d'un grau d'aïllament II, o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
 
- En el lloc de treball hi haurà sempre un mínim de dos operaris. 
 
- Tota la xarxa de mitja i baixa tensió es farà segons el prescrit per la companyia elèctrica corresponent. 
 
3.- Altres serveis. 
 
- Es faran segons el prescrit per les corresponents companyies, tant en la seva realització, com en les mesures de seguretat a 
prendre, (CTNE, Catalana de Gas, Companyia d’aigües del Prat, etc...). 
 

1.6 MAQUINÀRIA D'OBRA 

1.6.1 Maquinària per a moviments de terres 
 
De cara a l'anàlisi de riscos, no es comenten els inherents a la màquina mateixa o als vehicles i únicament es descriuen els 
que són originats per l'operador o el maquinista, així com els causats per una organització inadequada del treball o per una 
senyalització insuficient.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Bolcada de màquina  
- Topades amb altres vehicles.  
- Atropellaments 
- Caigudes de persones. 
- Atrapades.  
- Projecció i caiguda de materials.  
- Sorolls i vibracions. 
- Stress tèrmic, cansament, etc. 
- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació. 
 
Es poden agrupar els riscos en funció del seu origen com es veu en el quadre següent.  
 
 RISCOS ORIGEN 

 
 Màquina Operador Organització Senyalització  
Bolcada  X X X 
Xocs (amb altres vehicles) X X X X 
Atropellaments X X X X 
Caigudes de persones X X   
Projecció i caiguda de part X X X  
Sorolls i vibracions X  X  
Stress tèrmic, cansament X  X  
Explosió, incendi, electrocució     
Intoxicació  X X X 
Atrapades X X   
 
Maquinistes: 
 
- Han de tenir bons coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva màquina. 
 
- Han de conèixer la normativa de seguretat específica i la de les feines del seu entorn.  
 
- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva màquina.  
 
- Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de visibilitat. 

 
- Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina.  
 
- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge de la 
màquina.  
 
- Han de fer servir la indumentària per a protecció personal que els és exigible: casc, calçat de seguretat, taps o auriculars i 
cinturó antivibratori, si cal.  
 
Organització: 
 
- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària.  
 
- L'alçada del front d'excavació ha de ser l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina. No s'ha de soscavar per tal 
d'evitar esllavissades.  
 
- Cal eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors o inferiors i que puguin 
quedar afectades per l'actuació de la maquinària o dels camions de transport.  
 
- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques aèries o subterrànies, ni conduccions de 
gas, canonades, etc.  
 
- En pendents, la pala carregadora s'ha de desplaçar amb la cullera a ras de terra. 
 
- No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la zona i falcar la màquina de manera escaient i 
sobre superfície amb una resistència adequada.  
  
- Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no acabi l'operació.  
 
- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués pendent, caldrà fer un 
ressalt amb terra de la mateixa excavació que serveixi d'indicador d'acostament màxim a la zona d'abocament (si és que és un 
nivell inferior a la zona de trànsit dels camions). 
 
- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran fondària, cal establir un sistema de reg que 
impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tant la bona marxa de la tasca com vehicles i vianants 
que transitin per l'exterior de l'obra.  
 
 
Senyalització 
 
- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectora.  
 
- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una distància prudencial.  
 
- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les màquines.  
 
- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels de l'excavació, cal establir 
una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es podrien 
desprendre o cedir més endavant, ja sigui, perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de 
vibracions, etc.  
 
 
De caràcter general: 
 
- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels camions o de les traginadores de trabuc.  
 
- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tant en pes com en volum.  
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- Les cases, les culleres, etc, de les màquines en repòs han de descansar en terra. 
 
- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix als conductors de camions de trabucs o de 
màquines d'excavació. Tot i que en un moment determinat el seu ús no sembli gaire important, una política de seguretat 
correcta comporta l'habituació de tot el personal a l'ús dels cascos, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si 
s'escau), el cinturó de seguretat (si s'escau), el calçat de seguretat, els guants, etc.  
 

1.6.2 Maquinària per a pavimentació 
 
Es tracta en aquest apartat de la maquinària que es fa servir per a la col·locació de l'aglomerat asfàltic. Consta normalment 
d'una part tractora, una "tolva" de recepció del material i uns mecanismes que permeten el seu perfecte estendre. 
 
A mes de les mesures a prendre indicades en l'apartat anterior es tindran en compte les següents mesures de seguretat: 
 
- L'aproximació al camió basculant a la "tolva" serà dirigida per un operari per tal d'evitar possibles cops. 
 
- Es vigilarà periòdicament la temperatura i nivell de l'aglomerant asfàltic, a fi d'evitar possibles incendis.  
 
- Portarà sempre un extintor que serà revisat periòdicament. 
 
- S'observaran de forma escrupolosa les revisions prescrites i en cas de qualsevol anomalia es farà la revisió oportuna. 
 

1.6.3 Petita maquinària auxiliar 
 
a. Serra circular 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Talls a les mans amb el disc.  
- Projecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cop per retrocés del disc. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte.  
 
Mesures preventives  
 
Les condicions que han de tenir per a garantir un ús segur són les següents: 
 
- Suport de la serra segur i horitzontal 
 
- Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti. 
 
- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de contacte elèctric indirecte.  
 
- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, han d'estar totalment protegits per tal 
de garantir que sigui impossible el contacte elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients humits, els 
cables, caixes de connexions, i l'interruptor d'engegada han de ser del tipus antihumitat. 
 
- Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  
 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la seguretat de les mans del 
treballador.  
 
b. Formigonera  

 
Sols es comenten les formigoneres més o menys grans però que sempre són portàtils.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Atrapada amb element de transmissió 
- Atrapada amb les paletes de carregar 
 
Mesures preventives 
 
- El cable d'alimentació elèctrica ha de tenir el grau d'aïllament adequat per a intempèrie. La connexió als borns del motor ha 
d'estar perfectament protegida contra contactes elèctrics directes.  
 
- No s'ha de premsar el cable d'alimentació amb la carcassa que protegeix els elements de transmissió.  
 
- El cable d'alimentació ha de portar incorporat el conductor de presa de terra correctament connectat a la carcassa i a la presa 
de terra general del quadre de distribució que correspongui.  
 
- Mai no s'ha d’instal·lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments del motor i de les corretges de transmissió. Cal 
instal·lar-lo a l'exterior i amb protecció contra els cops i l'aigua.  
 
- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font d'alimentació.  
 
- No s'ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc en la trajectòria de les càrregues de la grua.  
 
- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina és el següent: casc, guants de goma i 
ulleres contra esquitxades. 
 
- S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funció de les característiques concretes de cada lloc de 
treball.  
 
c. Vibrador 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Projecció de beurada 
 
Mesures preventives 
 
- Tant el cable d'alimentació com la connexió al transformador han d'estar en perfectes condicions d'aïllament i d'estanquitat. 
 
Si cal arrossegar-lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que tingui). 
 
- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro. 
 
- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal que es facin servir ulleres 
tipus panoràmic contra esquitxades i casc de seguretat. 
 
d. Eines portàtils 
 
Eines portàtils elèctriques  
 
- De tall: Perforadores 
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- D'abrasió: Radials 
- Per escalfament: Soldadors 
 
Sols s'esmenten els riscos derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que es deriven de les superfícies de 
treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar amb les eines portàtils elèctriques. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte 
- Talls i erosions 
- Atrapades 
- Projecció de partícules (incandescents o no) 
- Cops o talls per rebots violents de l'eina 
- Cremades 
- Ambient de pols  
 
Mesures preventives 
 
Els cables elèctrics d'alimentació han de tenir l'aïllament en un estat de conservació correcta. Si es fan servir prolongacions, 
han de ser amb connectors adequats, i mai no s'han d'empalmar provisionalment. 
 
Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, presa de la terra de les masses 
(PTM) o utilització amb transformador de seguretat o separació de circuits. 
 
Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de cuiro.  
  
Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d'una enganxada o d'una atrapada. 
 
Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasió, que tenen una velocitat de rotació molt alta. Un 
contacte accidental de la carcassa o el mànec mentre treballen, una lleugera enganxada o un encallament poden fer que l'eina 
reboti en la seva trajectòria.  
 
Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar caretes. 
 
En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a començar la feina i continuar-la correctament, amb les 
broques i els discos ben afermats, mantenint les trajectòries de tall ben perpendiculars a la superfície de treball, amb un centrat 
correcte del punt d'atac, etc.  
 
Eines portàtils pneumàtiques 
 
- Quan actuen per percussió: martell picador. 
- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Cops per trencament de la mànega 
- Cops, talls i perforacions en general 
- Stress sonor 
- Vibracions 
- Projecció de partícules 
 
Mesures preventives 
 
- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o amb fissures i, en general, 
totes les que hagin perdut elasticitat en doblegar-les. 
 

- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores, en particular.  
 
- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és seguit com si és intermitent (per impacte). 
 
- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 
 
- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi emanacions de pols, caretes.  
 

1.7 PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 
Metodologia del procés constructiu 
 
Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada fonamentalment en dues situacions 
concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les fonts d'energia.  
 
En qualsevol cas se seguirà allò indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a instal·lacions contra incendis. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Aplec de materials  
- Productes de rebrec  
- Tallers d'obra  
- Treballs de soldadura  
- Treballs amb ús de flama oberta  
- Instal·lacions provisionals d'energia  
 
Mesures preventives  
  
- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents treballs. 
 
- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, convenientment airejat, amb tots els recipients 
tancats.  
 
- Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i 
fonts d'ignició. S'han de preveure així mateix les conseqüències de possibles escolaments durant l'operació, per tant s'ha de 
tenir a l'abast terra o sorra per a abeurar el sòl. 
  
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.  
 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats pel combustible que s'està 
transvasant. 
 
- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de calefacció per a l'obra ha d'estar en perfectes 
condicions d'ús. 
 
- Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no s'admetran en bastides ni a terra. 
 
- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
instal·lacions energètiques) i en totes aquelles en què es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors (la càrrega i 
la seva capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i 
sorra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la.  
 
- No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, vapors inflamables, o a on a pesar de totes les 
mesures de precaució no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual incendi.  
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- S'informarà als vigilants de l'obra dels punts amb perill d'incendi i de les mesures de protecció a fer servir en cas d'incendi, 
tanmateix com els números dels serveis públics d'extinció d'incendis. 
 

1.8 DIVERSOS 

1.8.1 Mesures higièniques 
 
Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB (A) 
Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 dB (A) 
Formigonera 60-72 dB (A) 
Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 dB (A) 
Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB (A) 
Pedra esmeril 60-75 dB (A) 
Camions 80 dB (A) 
Excavadores 95 dB (A) 
Grues automòbils 85 dB (A) 
Martell perforador 110 dB (A) 
Mototragella 105 dB (A) 
Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A) 
Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 dB (A)  
Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A) 
Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A) 
Serra de disc 100 dB (A)  
Tractor d'erugues 100 dB (A) 

 
L'art. 147 de l'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor passi dels 80 dB (A), 
suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la reducció per altres mitjans.  
 
Feines en les quals és habitual la producció de pols 
 
- Manejament de la runa 
- Demolicions 
- Perforacions 
- Manipulació de ciment 
- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 
- Pols i serradures treballant la fusta 
- Feines amb pedra d'esmeril 
- Moviments de terres. 
- Circulació normal de vehicles.  
 
Sistemes de prevenció i de protecció 
 
 

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg.  
Manejament de runa Regs previs 
Demolicions Regs previs 
Manipulació de ciment Filtres a les sitges. Instal·lacions tancades. 
Tallament de materials ceràmics Addició d'aigua 
Fregament amb paper de vidre Addició d’aigua 
Treballs en fusta Aspiració localitzada 
Desbarbat Aspiració localitzada 
Soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regatge de les pistes 

 
 

1.8.2 Indumentària per a protecció personal 
 
Casc 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE 
312 de 30.12.74. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe N: es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
 
Pes: no ha de passar de 450 g.  
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de ser substituïts 
per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les parts interiors en contacte amb el cap.  
 
Botes:  
  
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de 
perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la 
Norma Tècnica Reglamentària MT5 (Resolució de la DG de Treball de 32.01.80 BOE núm. 37 de 12.02.80.). 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe III. Calçat amb una puntera i plantilla. 
Pes: No sobrepujaran els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en sòls humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma 
Tècnica Reglamentària MT 27. Resolució de la DG. de Treball de 03.12.81, BOE núm. 305 de 22.12.81 Classe E. 
 
Guants 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.) cal fer servir guants. 
Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
 
- Cotó o punt: feines lleugeres 
- Cuiro:   manipulació en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes que tallin 
- Lona:   manipulació de fustes 
 
Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma Tècnica Reglamentària MT 11 
(Resolució de la DG de Treball 06.05..77 BOE núm. 158 de 04.07.77). 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord amb la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 03/11/75).. 
 
Protectors auditius 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre són d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb les Normes 
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Tècniques Reglamentaries. 
 
Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascos contra el soroll.  
 
Segons els valors d'atenuació es classifiquen en les categories A, B, C, E. 
 
Protectors de la vista 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres oculars de protecció han d'estar 
homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de la DG de Treball de 28/6/78 BOE, n. 
216 de 9/9/78). 
 
En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en les Normes Tècniques Reglamentàries 
MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75 BOE n. 250 de 2/9/75.), MT 18 (Resolució de la DG. de Treball de 19/1/79, 
BOE, n. 33 de 7/9/79) i MT 19 (Resolució de la DG de Treball de 24/5/79, BOE n. 148 de 27/6/79). 
 
Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picat de l'escòria.  
Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnès propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o acoblables al casc de 
seguretat. 
 
Protectors de les vies respiratòries 
 
Considerem com a més freqüent la inhalació de pols en les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de 
prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes 
amb filtre mecànic homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 7 (Resolució de la DG de Treball de 
28/7/75, BOE, n. 214 de 6/9/75), MT 8 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 215 de 8/9/75), i MT 9 (Resolució de 
la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 216 de 9/9/75.) 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l'empresa. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires cap en fora..etc) 
i fàcil de netejar. 
 
En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable.  
 
Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
 
Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, estenalles, 
tallafilferros, pelafils...etc han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG 
de Treball de 30/9/81, BOE n. 10/10/81).  
 
 

2. PLÀNOLS 
 
A continuació es presenten els plànols de mesures de seguretat i salut. 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
Disposicions legals d'aplicació 
 
Són de compliment obligat les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors (BOE 14-3-1980). 
 
- Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9- 3-71) (BOE 11-3-71). 
 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (decret 432/71 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (BOE 15-6-52). 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59). 
 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 
 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-54) (BOE 29-5-74). 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
 
- Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 29-5- 1974). 
 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (R.D. 2001/1983). 
 
- Reglament de seguretat de les màquines (R.D. 26-5-86). 
 
- Llei bàsica de Residus tòxics i perillosos (BOE 20- 5-1986). 
 
- Normes per a senyalització d'obres en carreteres (O.M. 14- 3-60) (BOE 23-3-60). 
 
- Normes per a senyalització de seguretat en els centres de treballs 1403/1986 de maig (BOE 8-7-86). 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real Decret 1627/1997). 
 
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

3.2.1 Disposicions generals 
 
Art.1. Les verificacions, treballs previs, muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra, execució de l'obra (excavació, 
instal·lacions...), maquinària d'obra, mitjans auxiliars, prevenció d'incendis i diversos, es realitzaran d'acord allò indicat en el 
capítol 2 (memòria descriptiva). 
 
Art 2. Proteccions personals.  

  
2.1. Tots els estris de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i quan aquest 
s'acabi s'hauran de rebutjar. 
 
2.2. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat estri o equip, aquest 
es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
2.3. Tot estri o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ésser concebut (per 
exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
2.4. Aquells estris que per ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposats immediatament. 
 
2.5. L'ús d'un estri o equip de protecció mai no ha de representar un risc en ell mateix. 
 
2.6. Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball O.M. 17-5-7 (BOE 
29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.   
 
2.7. En els casos en què no hi hagi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 
 
 
2.8. Casc, botes i guants. 
 
2.8.1. El casc serà d'ús personal i obligat i estarà homologat d'acord amb la M.T.-1 (BOE 30-XII-74). 
 
2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no s'hagin utilitzats, seran 
substituïts per uns altres de nous. 
 
2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecànics o que existeixi la possibilitat de perforació de les 
soles per claus, portaran calçat de seguretat, homologats d'acord amb la M.T.-5 (BOE 12-II-80). 
 
2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, es faran servir botes de 
goma, homologats d'acord amb la M.T.-27 (BOE 22-XII- 81). 
 
2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat d'agressions a les mans. 
 
2.8.6. Per a protecció contra els agressius químics, es faran servir guants homologats d'acord amb la M.T.-11 (BOE 
4-VII-77). 
 
2.8.7. Per a totes les feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució es faran servir guants homologats d'acord amb la 
M.T.-4 (BOE 3-XI-75). 
 
 
2.9. Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries 
 
2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db., serà obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual i estaran homologats d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-75) 
 
2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses 
o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord 
amb la M.T.-16 (BOE 9-IX-78).   
 
2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldrà ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 2-IX-75), M.T.-18 (BOE 7-IX- 79), M.T.-19 
(BOE 27-VI-79). 
 
2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de formigó i en treballs que puguin produir pols, 
caldrà protegir les vies respiratòries dels treballadors amb caretes de filtre mecànic homologats d'acord amb les M.T.-7 (BOE 
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28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-IX-75), M.T.-9 (BOE 9-IX- 75). 
 
2.10. Roba de treball 
 
2.10.1. L'empresa facilitarà gratuïtament roba de treball. 
 
2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible. 
 
2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat, se'ls ha de proveir de roba impermeable. 
 
2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulació de vehicles, els treballadors portaran armilles 
reflectants o braçals reflexius.   
 
 
Art 3. Proteccions col·lectives 
 
3.1. Baranes autònomes de limitació i protecció 
 
3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, pous, i de l'excavació general, amb baranes o 
tanques sòlides col·locades a una distància de la vora no inferior a mig metre, poden ser fixes o mòbils, però en tot cas s'ha 
de garantir la seva adequada col·locació i resistència mentre persisteixi el pas de persones. 
 
3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es col·locaran tanques de protecció o baranes a fi de 
protegir les zones de pas i de treball d'aquestes altres zones, que seran de trànsit restringit. 
 
3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a més de col·locar tanques, senyalitzar les 
tanques cada 15 m amb un llum vermell. 
 
3.2. Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
3.2.1. Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats o d'altra forma 
eficaç. 
 
3.2.2. Es col·locaran a una distància de 1 m com a mínim de la vora del talús, a fi de senyalar el límit d'aproximació dels 
vehicles. 
 
3.3. Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc. seran dielèctriques, donat el risc d'electrocució 
per les línies elèctriques. 
 
3.4. Circulació de persones i vehicles. 
 
3.4.1. Es col·locaran senyals i rètols necessaris per la desviació del tràfic quan calgui, i per la correcta circulació de vehicles 
dins de l'obra. A més a més es disposarà el nombre de persones necessari per a regular el trànsit, quan les autoritats 
competents ho recomanin. 
 
3.5. Estrebat i apuntalaments. 
 
3.5.1. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnològiques de la construcció i a la memòria descriptiva. 
 

3.2.2 Maquinaria d'obra 
 
Art 4. La maquinària a usar serà l'adequada en cada cas i es revisarà per un taller homologat: 
 
- Prèvia a l'entrada a l'obra.  
 
- Amb revisions periòdiques que garanteixin el seu bon funcionament i en qualsevol cas aquestes revisions periòdiques mai 

superaran els tres mesos. 
 
 
Art 5. El Contractista haurà de redactar un pla de revisió de la maquinària a utilitzar, que inclourà en el pla general de 
seguretat i salut de l'obra. 
 
 
Art 6. Maquinària d'excavació. 
 
6.1. Es comprovarà diàriament els dispositius de seguretat i que en el radi d'acció de la màquina no hi hagi persones. 
 
6.2. En posició de repòs de la màquina, caldrà que es compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i 
blocatge de la màquina. 
 
6.3. L'alçada del front d'excavació serà l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina i s'evitarà al màxim les 
interferències amb altres feines. 
 
6.4. Quan es treballi de nit, caldrà que la senyalització sigui reflectant. 
 
6.5. Caldrà senyalitzar adequadament totes les conduccions subterrànies o vistes amb cintes o banderoles, indicant si és 
possible la seva profunditat. 
 
6.6. Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les 
màquines. En cas de treball pròxim a la vora de talús, caldrà col·locar igualment cintes o banderoles de senyalització 
separades de 0,5 m a 1 m, a més a més d'allò indicat als articles 3.3.1. i 3.3.2. 
 
6.7. En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferent del de l'excavació, caldrà establir una senyalització 
que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es podrien desprendre o cedir 
més endavant, ja sigui perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc.. 
 
 
Art 7. Maquinària auxiliar  
 
7.1. Formigonera 
 
7.1.1. Tots els elements de transmissió estaran protegits amb una carcassa protectora, durant el seu funcionament.  
 
7.1.2. No se situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes.  
 
7.2. Eines portàtils pneumàtiques.  
 
7.2.1. Es revisaran les mànegues d'alimentació d'aire, en cas de què existeixin esquerdes es canviaran immediatament. 
 
7.2.2. Es col·locaran vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi d'evitar cops de fuet quan es trenquin les 
mànegues. 
 
7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operació en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores en particular. 
 

3.2.3 Instal·lacions provisionals d'obra 
 
Art 8. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
 
8.1. Quadre elèctric provisional.  
 
8.1.1. Constarà com a mínim de:  
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- Tallacircuits fusibles generals. 
 
- Comptadors. 
 
- Interruptor diferencial o relè diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal (en funció de la major o menor potència elèctrica de 
la instal·lació). 
 
- Interruptor automàtic general. 
 
- Interruptors automàtics per a les diferents línies repartidores als quadres de distribució. 
 
- Elements auxiliars (embarradores de distribució, barra de connexió de la línia general de presa de terra, etc) 
 
- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre. 
 
- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils (classe II i classe III). 
 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra.  
  
8.1.2. El quadre elèctric serà amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests s'han de considerar 
de classe 0l i estaran connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
 
8.1.3. Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haurà de fer-ho un especialista elèctric responsable. 
 
8.1.4. Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne l'existència i el bon estat de 
conservació.  
 
8.1.5. En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul·lin l'efecte de doble aïllament i baixin o 
anul·lin el grau de protecció.  
 
8.1.6. En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de protecció, tant si són magnetotèrmics, com si són diferencials.  
 
8.1.7. Caldrà comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el polsador de prova. 
 
Caldrà igualment comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la intensitat de defecte 
que tingui prefixada.  
 
8.2. Línies repartidores i d'utilització 
 
8.2.1. Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada contra el deteriorament 
mecànic i han de ser del tipus estanc a l'aigua. 
 
8.2.2. Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensió) quan sigui retirat el connector o 
endoll (de la part de la màquina). 
 
8.2.3. Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.4. No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a la de les preses.  
 
8.2.5. No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin la intensitat nominal. 
 
8.2.6. La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir una base o un 
connector que s'hagin de forçar per acoblar-se o que baixin el grau de protecció (IP) del conjunt. 
 
8.2.7. Els conductors utilitzats en les línies repartidores seran del tipus de mànega flexible (tensió nominal mínima de 1000 V) 
especials per a treballar en condicions severes. Aquests conductors es poden instal·lar: 

 
- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan estiguin a menys de 2 m 
d'alçada. 
 
- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la intempèrie. No s'hi han de fer 
servir elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 
 
- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre terra de 2,5 m, sempre que no afectin la feina ni hi 
hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 
 
- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb una cobertura adequada 
contra les agressions mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han d'estar senyalitzades convenientment per a 
delimitar-ne la trajectòria i la fondària.  
 
8.2.8. No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa de corrent intermèdia, 
de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, cal fer servir un quadre de connexió en 
aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció 
(verd i groc). No és aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació.  
 
8.2.9. Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen un deteriorament mecànic 
molt superior, raó per la qual caldrà revisar periòdicament, a més de la continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la coberta 
aïllant. 
 
8.2.10. Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de seguretat) no cal que 
portin incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.11. Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de portar-lo incorporat.  
 
8.3. Receptors. 
 
8.3.1. Cal considerar de classe I i OI tots els punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar protegits mitjançant 
un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.2. Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients humits o conductius. 
 
8.3.3. En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzat portalàmpades de seguretat estanca a 
l'aigua i la pols (amb tensions superiors a 50 V). 
 
8.3.4. Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines portàtils hauran de ser de classe II (radials) o 
bé s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar protegides per un interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.5. La resta de maquinària d'obra, tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió superior a 50 V i que són 
de classe OI, estaran connectades a la xarxa general de presa a terra. Aquesta xarxa general de presa a terra tindrà una 
resistència òhmica baixa < 80 ohm, tenint en compte que el diferencial al qual són connectades és de sensibilitat mitjana (300 
mA). 
 
Art 9. Instal·lació de prevenció d'incendis.  
 
9.1. Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la norma U.N.E. i tenint en compte les 
incompatibilitats de l'ús de diferents extintors. 
 
9.2. S'habilitarà en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matèries inflamables, separat de la resta de 
locals, degudament senyalitzat i complirà l'establert en l'OGSHT. 
 
9.3. Els extintors col·locats a l'obra es revisaran cada sis mesos com a màxim i quedaran reflectit a la tarja de l'aparell. 
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Art 10. Instal·lacions mèdiques.  
 
10.1. Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l' Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball.  
 
10.2. La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
Art 11. Instal·lacions de salut i benestar.  
 
11.1. Tindran com a mínim: 
 
- El terra, parets i sostres seran impermeables. 
- L'alçada mínima serà de 2m. 
- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada. 
- A l'hivern estaran dotats de calefacció. 
 
  
11.2. Vestidors i serveis.   
  
11.2.1. Els vestidors han de tenir una alçada mínima de 2,3 m i una superfície de 2 m² per cada treballador que els hagi de 
fer servi. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb clau, com a mínim un per a cada treballador. 
 
11.2.2. Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors o fracció i un mirall per 
cada 25 treballadors o fracció. 
 
11.2.3. Es disposarà d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a cada 25 treballadors. 
         
11.2.4. Es disposarà d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció.  
 
11.2.5. Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària per a aquesta 
finalitat. 
 

3.2.4 Serveis de prevenció  
 
Art 12. Serveis Mèdics.  
 
12.1. A l'obra s'haurà d'informar de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mútues 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per a un més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra 
en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidents als Centres d'assistència.  
 
12.2. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que es 
repetirà en el període d'un any.  
 
12.3. L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 
  
 
Art 13. Servei tècnic de seguretat i salut.  
 
13.1. L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 
 
13.2. S'anomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball. 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi allò previst en l'ordenança laboral de la 
construcció o en tot cas, allò que disposi el conveni col·lectiu provincial. 
 

Art 14. Pla de seguretat i salut.  
 
14.1. El Contractista està obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest estudi als seus mitjans i mètodes 
d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l'obra. 
 

3.2.5 Amidament i abonament de les obres 
 
Art 15. Els elements de protecció individual, tals com: cascos, pantalles, ulleres, màscares, filtres, protectors auditius, 
cinturons de seguretat, granota de treball, impermeable, davantal de cuir, maniguet per a soldador, parell de polaines, guants, 
botes, dispositius anticaigudes, armilles reflectants, braçal reflexiu, etc..., s'amidaran per unitat realment utilitzada durant tot el 
període de les obres en els moments en què siguin necessaris. De manera que si es constata la no utilització d'algun 
d'aquests elements en la corresponent certificació d'obra s'aplicarà una reducció d'amidament proporcional al període en què 
s'ha incomplert l'obligació d'ús. 
 
Art 16. Els senyals i rètols s'amidaran i abonaran per unitat realment utilitzada, els preus inclouen la mà d'obra per al seu 
muntatge i desmuntatge. 
 
Art 17. Els cordons de balisament s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen la part proporcional de 
suports, la maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució i posterior desmuntatge. 
 
Art 18. Les baranes i tanques s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen la maquinària, mà d'obra i 
materials auxiliars necessaris per la seva col·locació i posterior desmuntatge, els preus també la part proporcional de 
muntatges i desmuntatges que es produeixin durant el transcurs de l'obra. 
 
Art 19. Els taulons o enreixats per la protecció de forats s'amidaran i abonaran per metre quadrat realment col·locat, inclouen 
la maquinària, mà d'obra i materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art 20. Els topalls s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locat, inclouen tots els elements i mitjans auxiliars necessaris 
per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art 21. Els extintors s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locada a l'obra, inclouen el suport, mà d'obra i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva col·locació. Les revisions periòdiques no s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les 
despeses generals. 
 
Art 22. Els locals: vestuaris, lavabos, oficina, s'amidaran i abonaran o bé per metre quadrat realment construït o per mes de 
lloguer, inclouen en qualsevol cas tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució i posterior 
desmuntatge. 
 
Els locals per emmagatzematge de matèries inflamables i caseta d'eines no s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les 
despeses generals. 
 
Art 23. Tots els elements complementaris dels locals: taules, bancs, escalfa-plats, radiadors, taquilles, piquetes, recipients, 
dutxa, W.C., lavabos, miralls, escalfadors, penjadors, arxivadors, taulons d'anuncis, taules de dibuix, s'amidaran i abonaran 
per unitat realment instal·lada, inclouen el transport, elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 
 
Art 24. Les escomeses de l'obra s'amidaran i abonaran per unitat fins a peu de comptador. El comptador, tots els aparells 
relacionats amb ell i tota la part de conduccions col·locada a partir del comptador seran a càrrec del contractista. 
 
Art 25. La instal·lació de posta a terra s'amidarà i abonarà per unitat, inclouen tots els elements, mitjans i mà d'obra 
necessària per a la seva execució. 
 
Art 26. Del quadre de comandament provisional de l'obra s'amidarà i abonarà únicament els elements de protecció contra 
contactes; diferencials de mitja i alta sensibilitat, interruptors automàtics, connexió a terra. Els elements restants aniran a 
càrrec del contractista. 
 
Art 27. Les partides de: farmaciola, reposició de material de sanitari, llitera d'evacuació, reconeixement mèdic i reunió comitè 
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de seguretat, s'amidaran i abonaran per unitat real, inclouen els elements i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 
 
Art 28. L'estrebat i apuntalament de rases s'amidaran per metre quadrat de secció longitudinal mitja de rasa real, correcta i 
completament estrebada i apuntalada; i abonaran als preus corresponents en funció del percentatge de protecció dels talls 
oberts. Els preus inclouen en tots els casos el càlcul si és necessari, la col·locació del material, i tots els elements, operacions 
i mitjans auxiliars necessaris per al seu posterior desmuntatge. Tenint en compte que es tracta d'una mesura de seguretat 
que sols és útil quan està perfectament col·locada i apuntalada, no seran d'abonament els trams en què es detecti una 
menor protecció de la indicada al corresponent preu o un mal apuntalament, sempre que el Contractista no hagi corregit la 
incorrecció abans de prosseguir amb els treballs. 
 
Art. 29. Totes les partides se certificaran desprès d'haver-se esgotat l'obligació de mantenir les corresponents mides de 
seguretat. És a dir, en general, la major part de les mides de seguretat s'abonaran al final de les obres.  
 
En el cas de què durant algun període de temps no s'hagi complert l'obligació d'adoptar alguna mida de seguretat s'aplicarà 
un descompte de la corresponent certificació d'obra, proporcional a aquest període de temps respecte el termini d'execució 
de les obres. 
 
Art. 30. La percepció per part del constructor del preu de les partides d'obra del Pla de Seguretat serà ordenada mitjançant 
certificacions complementàries a les certificacions pròpies de l'obra general expedides de la forma que per ambdues s'hagi 
establert en les clàusules contractuals del Contracte d'obra i d'acord amb les normes que regulen el Pla de Seguretat d'obra. 
 
La Direcció Facultativa, en compliment de les seves atribucions i responsabilitats, ordenarà la bona marxa del Pla tant en els 
aspectes d'eficiència i control tanmateix com les liquidacions econòmiques fins el seu total.  
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4. PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 
 
 
 

1,01  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 Total partida: 8,00  u 

1,02  Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 Total partida: 1,00  u 

1,03  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 Total partida: 1,00  u 

1,04  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 Total partida: 1,00  u 
1,05  Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 Total partida: 16,00  u 
1,06  Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, 

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 Total partida: 1,00  u 

1,07  Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 Total partida: 2,00  u 

1,08  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 Total partida: 2,00  u 

1,09  Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 Total partida: 1,00  u 

1,10  Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 Total partida: 1,00  u 

1,11  Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i 
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologats segons UNE-EN 340 Total partida: 1,00  u 

1,12  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 Total partida: 1,00  u 

1,13  Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 Total partida: 1,00  u 

2,01  Lloguer i emplaçament de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer 
galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb tela opaca per a ocultació; incloent el 
subministrament, tots els trasllats i treballs necessaris per al trasllat 
durant l'execució de les obres, el desmuntatge final i l'enderroc, 
reposició i neteja dels elements afectas. Total partida: 190,00  m 

2,02  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs Total partida: 2,00  m 

2,03  Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge 
inclòs Total partida: 1,00  u 

2,04  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals 
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,05  Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

 
  

    

2,06  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

 
 
 

2,07  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,08  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,09  Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,10  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,11  Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i 
amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 

2,12  Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Total partida: 2,00  u 
2,13  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 2,00  u 
3,01  Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions Total partida: 4,00  h 
3,02  Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut Total partida: 2,00  u 
3,03  Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó 

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb 
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques 
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial Total partida: 3,00  mes 

3,04  Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial Total partida: 3,00  mes 

3,05  Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 1,00  u 

3,06  Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat 
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 1,00  u 

3,07  Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el 
desmuntatge inclòs Total partida: 1,00  u 

3,08  Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat 
i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 1,00  u 

3,09  Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Total partida: 1,00  u 
3,10  Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de 

seguretat i salut en el treball Total partida: 1,00  u 
3,11  Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert 

a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball Total partida: 1,00  u 
4,01  Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra Total partida: 4,00  h 
4,02  Presencia al lloc de treball de recursos preventius Total partida: 4,00  h 



Annex 08: Estudi de seguretat i salut 
 

20 

     
 

4.2 QUADRE DE PREUS UNITARIS 
 
 

Preu s1: u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812       5,93 €  

Preu s2: u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-
EN 168       5,99 €  

Preu s3: u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458       0,23 €  
Preu s4: u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140       1,40 €  
Preu s5: u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136     10,53 €  
Preu s6: u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell 

de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons 
UNE-EN 388 i UNE-EN 420       2,40 €  

Preu s7: u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420       6,05 €  

Preu s8: u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347       5,54 €  

Preu s9: u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340     19,74 €  

Preu s10: u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340     64,37 €  

Preu s11: u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340       7,50 €  

Preu s12: u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471     18,12 €  

Preu s13: u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471     22,35 €  

Preu s14: m Lloguer i emplaçament de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó i amb tela opaca per a ocultació; incloent el 
subministrament, tots els trasllats i treballs necessaris per al trasllat durant l'execució de 
les obres, el desmuntatge final i l'enderroc, reposició i neteja dels elements afectas.       3,82 €  

Preu s15: m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs       1,52 €  
Preu s16: u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs     53,08 €  
Preu s17: u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs     51,35 €  
Preu s18: u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs     96,73 €  
Preu s19: u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs     34,67 €  

Preu s20: u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs     28,69 €  

Preu s21: u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs     33,64 €  

 
 
 
 
 
 
 

Preu s22: u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs     27,48 €  

Preu s23: u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs     42,52 €  

Preu s24: u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs     16,04 €  

Preu s25: u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària     10,28 €  
Preu s26: u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 

la paret i amb el desmuntatge inclòs     45,61 €  
Preu s27: h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions     42,69 €  
Preu s28: u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut     23,02 €  
Preu s29: mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial   157,42 €  

Preu s30: mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial   111,57 €  

Preu s31: u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i 
amb el desmuntatge inclòs     58,34 €  

Preu s32: u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs     22,18 €  

Preu s33: u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs     18,05 €  
Preu s34: u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs     54,88 €  
Preu s35: u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs       1,91 €  
Preu s36: u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut 

en el treball   114,45 €  
Preu s37: u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança 

general de seguretat i salut en el treball     75,83 €  
Preu s38: h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra     19,44 €  
Preu s39: h Presencia al lloc de treball de recursos preventius     24,38 €  
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4.3 PRESSUPOST PARCIAL 
 
 

1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL TOTAL CAPÍTOL:      381,20 €  
1,01. (Ps 1) u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 8 u 5,93 € /u        47,44 €  
1,02  (Ps 2) u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, 

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 1 u 5,99 € /u          5,99 €  

1,03  (Ps 3) u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 1 u 0,23 € /u          0,23 €  

1,04  (Ps 4) u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 1 u 1,40 € /u          1,40 €  

1,05. (Ps 5) u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 16 u 10,53 € /u      168,48 €  
1,06. (Ps 6) u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, 

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 1 u 2,40 € /u          2,40 €  

1,07. (Ps 7) u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 2 u 6,05 € /u        12,10 €  

1,08  (Ps 8) u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 2 u 5,54 € /u        11,08 €  

1,09. (Ps 9) u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 1 u 19,74 € /u        19,74 €  

1,10  (Ps 10) u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 1 u 64,37 € /u        64,37 €  

1,11. (Ps 11) u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 1 u 7,50 € /u          7,50 €  

1,12  (Ps 12) u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 1 u 18,12 € /u        18,12 €  

1,13  (Ps 13) u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 1 u 22,35 € /u        22,35 €  

   SUMA              381,20 €  
 
 

    

2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA TOTAL CAPÍTOL:   1.607,29 €  
2,01 . (Ps 14) m Lloguer i emplaçament de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer 

galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb tela opaca per a ocultació; incloent el 
subministrament, tots els trasllats i treballs necessaris per al trasllat 
durant l'execució de les obres, el desmuntatge final i l'enderroc, 
reposició i neteja dels elements afectas. 190 m 3,82 € /m      725,80 €  

2,02 . (Ps 15) m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs 2 m 1,52 € /m          3,04 €  

2,03 . (Ps 16) u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el 
desmuntatge inclòs 1 u 53,08 € /u        53,08 €  

2,04 . (Ps 17) u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 3 u 51,35 € /u      154,05 €  

2,05 . (Ps 18) u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 2 u 96,73 € /u      193,46 €  

2,06 . (Ps 19) u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 2 u 34,67 € /u        69,34 €  

2,07 . (Ps 20) u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el 2 u 28,69 € /u        57,38 €  

desmuntatge inclòs 

2,08  (Ps 21) u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 2 u 33,64 € /u        67,28 €  

2,09  (Ps 22) u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 2 u 

 
 

27,48 € /u        54,96 €  
2,10  (Ps 23) u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 2 u 42,52 € /u        85,04 €  

2,11  (Ps 24) u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, 
mòbil i amb el desmuntatge inclòs 2 u 16,04 € /u        32,08 €  

2,12  (Ps 25) u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 2 u 10,28 € /u        20,56 €  
2,13  (Ps 26) u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 2 u 45,61 € /u        91,22 €  
   SUMA 

        

  1.607,29 €  

    
3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA TOTAL CAPÍTOL:   1.369,41 €  

3,01. (Ps 27) h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 4 h 42,69 € /h      170,76 €  
3,02. (Ps 28) u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 

2 u 23,02 € /u        46,04 €  
3,03. (Ps 29) mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó 

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 3 mes 

157,42 
€ /mes      472,26 €  

3,04  (Ps 30) mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 3 mes 

111,57 
€ /mes      334,71 €  

3,05. (Ps 31) u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

1 u 58,34 € /u        58,34 €  
3,06. (Ps 32) u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat 

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1 u 22,18 € /u        22,18 €  
3,07  (Ps 33) u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el 

desmuntatge inclòs 1 u 18,05 € /u        18,05 €  
3,08. (Ps 34) u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, 

col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1 u 54,88 € /u        54,88 €  
3,09  (Ps 35) u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1 u 1,91 € /u          1,91 €  
3,10  (Ps 36) u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general 

de seguretat i salut en el treball 1 u 
114,45 

€ /u      114,45 €  
3,11  (Ps 37) u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 1 u 75,83 € /u        75,83 €  
SUMA           1.369,41 €  

    
4 DESPESES FORMACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA TOTAL CAPÍTOL:      175,28 €  

4,01  (Ps 38) h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 4 h 19,44 € /h        77,76 €  
4,02  (Ps 39) h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 4 h 24,38 € /h        97,52 €  

SUMA              175,28 €  
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4.4 PRESSUPOST GENERAL 
 
 

1  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 381,20 € 
2  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.607,29 € 
3  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.369,41 € 
4  DESPESES FORMACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA 175,28 € 

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL     3.533,18 €  
Despeses generals (13,00 %) 459,31 € 
Benefici industrial    (6,00 %) 211,99 € 
PEC 4.204,48 € 
IVA( 21,00%) 882,94 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 5.087,42 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gener  2021 L’ autor de l’estudi, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Josep Mª Sant Vilella 

Enginyer de camins, c. i p. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present  annex es  redacta  per  tal  de donar  compliment al R.D. 105/2008, de 
1 de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la 
gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. MESURA 2 – CÀRREGA I 
DESCÂRREGA A DUM-HAVANA I DUM-MERCAT. 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, 
sobre ‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, 
l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part 
del Projecte d'Execució de l’Obra, recollint les mesures i els procediments per a la 
gestió dels residus dintre o fora de l’obra 
 

2. OBJECTIU 
 
L’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà 
de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 
tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 

3. DADES GENERALS 

3.1 DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART.3 LLEI 22/2011) 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte generat en 
una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) 
es desprendrà o tindrà intenció o obligació de desprendre’s. 

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques 
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de 
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no 
afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de 
manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat 
del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc 
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 
Productor de residus de construcció i demolició (promotor):  
 
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 
 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  
 
La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i 
demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 
o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte aliè. 

3.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades 
reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui 
acreditar-se’n el destí a reutilització. 

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin 
regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres 
residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en 
aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

4.1 CLASIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 
l’obra i la seva classificació segons el codi  LER de residus. 

4.2 INVENTARI DE RESIDUS NO ESPECIALS 
 
En el present projecte hi haurà productes resultants d’enderrocs de paviments i 
alguns elements del mobiliari urbà com son jardineres i graons d’escales.  



També hi haurà terres resultants de l’excavació de la caixa del paviment. 
 
En la taula següent s’indica el codi LER i el volum estimat d’aquests productes 
que no contenen substàncies perilloses : 
 

Codi LER 17 01 07 
Residus barrejats de construcció, formigó, 
maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses  
 210 m3 

Codi LER 17 05 04 
 

Terres i pedres que no contenen substàncies 
perilloses 1244 m3 

4.3 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS  
No es preveu la producció de residus especials en l’àmbit del present projecte 
 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 
 
Per les característiques de l’obra no es preveu la separació dels residus 
d’enderroc. Aquest residu serà fonamentalment  runes d’enderroc de paviments 
de formigó. 
 
 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació 

dels residus 
No es preveu la separació dels residus donat el petit volum. 
Altres residus generats de menor volum provinents 
d’embalatges, bidons, papers, etc. si es podran separar 
disposant-los en contenidors diferenciats tot i no superar, 
previsiblement, els límits en que la separació es obligatòria 
segons RD 105/2008 
 

 Inerts  

Els residus inerts del present projecte seran bàsicament 
enderroc de paviments  que es carregaran sobre camió i es 
transportaran directament a abocador o zona de deposició. 
Es podrà habilitar, no obstant,  una zona d’aplec o contenidor 
dels residus de construcció  que van a abocador. 

 No Especials 

Es disposen els següents contenidors 
 contenidor per a metall         
 contenidor per a plàstic 
 contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 
2 Senyalització 

dels 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 

contenidors prevista. 
 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 
 

   
 No Especials 

Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - 
guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis 
admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol 
identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i 
cartró 
(LER 
150101) 

Plàstic 
(LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 
(LER 
170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als Residus Especials de manera genèrica i 
pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 
F+: 
Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

                        
N: Perillós 
per al medi 
ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 



 

5.2  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 
S’adjunta fitxa de la gestió dels residus fora de l’obra en la que s’indiquen les 
quantitats estimades de residus que l’obra generarà i es donen les dades del 
possibles gestor de residus de cada tipus propers a l’obra. 
 
 
 
 Destí dels residus  

 
 

Inerts  
Volum Gestor  
m3 Codi Nom  

 
 Dipòsit controlat 

 
210 

 
E-
643.99 

Cantera Roca S.L.-
Ronda Europa 61 
08800 Vilanova i la 
Geltrú 

Runes de 
construcció 

 

 Dipòsit controlat 

 
1244 

 
E-
643.99 

Cantera Roca S.L.-
Ronda Europa 61 
08800 Vilanova i la 
Geltrú 

Terres 
d’excavació 

 
 
 
 
 

6. PRESSUPOST 
 

 

 
 

 
 
El pressupost d’execució material de la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a 7.364,64 €. 
 
En el Pressupost del projecte es troben incorporats, en capítol independent, els 
amidaments com el pressupost del present Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i de demolició, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 
de 1 de febrer. 
 
 
Gener 2.021     
                                                       

                                 
                           José Mª Sant Vilella 
                        Enginyer de Camins, C i P 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

PLEC DE CONDICIONS 
 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
ART. I.1 OBJECTE DEL PLEC 
ART. I.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
ART. I.3 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
ART. I.4 PROPIETAT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ FACULTATIVA 
ART. I.5 SOBRE LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
ART. I.6 PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
ART. I.7 PLÀNOLS DE DETALL 
ART. I.8 INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
ART. I.9 SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 
ART. I.10 RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
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CAPÍTOL I:  DISPOSICIONS GENERALS 

ART. I.1  OBJECTE DEL PLEC 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix el conjunt de condicions que han de regir en l'execució de les obres 
definides al PROJECTE  DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. MESURA 3. CÀRREGA I 
DESCÀRREGA A DUM-HAVANA I DUM-MERCAT. 
 
L'execució de les obres s'efectuarà d'acord amb el present Plec i segons l'especificació detallada de les obres contingudes 
a la Memòria, Plànols, Amidaments i altres documents que constitueixen el Projecte i que el Contractista declara conèixer i 
acceptar i a totes les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa, la qual dictarà les disposicions necessàries per a 
resoldre de la manera que cregui convenient totes les dificultats de detall que es puguin presentar. 
    

ART. I.2  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
Les obres objecte del present projecte estan definides a la memòria i annexos, plànols, pressupost i el present Plec. 
 
El Contractista resta obligat a examinar i conèixer cadascun d'aquests documents en totes les seves parts. El Contractista 
resta obligat a informar immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol ambigüitat, error o omissió que detecti en 
qualsevol punt dels documents esmentats, en la intel·ligència que tindrà responsabilitat sobre els errors, excessos 
d'amidament o danys que es produïssin per manca d'haver informat correctament a la Direcció Facultativa. 
 

ART. I.3  REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
 
El Contractista estarà representat de forma permanent, per persona o persones amb poder suficient per a disposar sobre 
qüestions relatives a l'obra. Aquesta representació haurà d'estar vinculada a persona o persones amb coneixements 
tècnics de grau superior o mitjà. La seva designació s'haurà de comunicar a la Direcció Facultativa abans de la data de 
començament dels treballs. 
 
A la presentació de l'oferta, el Contractista adjuntarà una relació del quadre tècnic que destinarà a les obres, especificant-ne la 
categoria professional i experiència en realitzacions similars. 
 

ART. I.4  PROPIETAT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ FACULTATIVA 
 
El Promotor de l’obra és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
La Direcció Facultativa actuarà per compte del Promotor i estarà formada pels tècnics designats pel Promotor, a saber: 
Enginyer Director, tècnics de Control de Qualitat i Assajos, tècnics de Seguretat i Salut en el treball. 
 
La Direcció Facultativa tindrà accés lliure en tot moment, i podrà exigir la presentació de documents justificatius del 
compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de materials aplegats en l'obra o incorporats a la 
seva execució, així com els certificats oficials d'homologació de les seves característiques i bondat. 
 
 
 
A més a més tindrà les següents funcions: 
 

a) Facilitar al Contractista la interpretació del projecte d'obra i la seva execució. 
 
b) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte i el seu desenvolupament 
d'acord al projecte i als terminis del programa d'execució. 
 

c) Comprovar els aplecs de material, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, 
determinar les anàlisis i assajos necessaris i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.  
 
d) Comprovar la bona execució de totes les unitats d'obra i fixar les penalitzacions econòmiques que 
s'esdevinguin en cas de no complir les condicions contractuals. 
 
e) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament de l'obra per termini no superior 
a vuit dies: proposar un termini més gran quan ho aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del 
patrimoni arqueològic o artístic del Municipi, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d'obra a realitzar, 
circumstàncies meteorològiques o altres. 
 
f) Disposar la senyalització de les obres en execució sense perjudici de la responsabilitat del Contractista pel que 
això respecte. 
 
g) Comprovar les fonamentacions disposades a l'obra i la seva adequació a la naturalesa del terreny, així com els 
sistemes d'apuntalament i seguretat contra esllavissades dels talussos. 
 
h) Proposar les modificacions que sobre el projecte, durant l'execució, aconsellin l'estat, naturalesa o accidents del 
terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles. 
 
i) Verificar la fabricació del material a utilitzar a l'obra, prèvia comunicació del nom i dades del fabricant a qui li ho 
hagi encomanat el Contractista. 
 
j) Establir, si ho creu convenient, terminis parcials d'execució de l'obra, sempre que no estiguin determinats en el 
projecte, oferta del Contractista o condicions de l'adjudicació. 

 
 

ART. I.5  SOBRE LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
 
El Contractista tindrà dret a què se li doni rebut, si ho demana, de les comunicacions o reclamacions que dirigeixi la 
Direcció Facultativa i, a l'hora, estarà obligat a tornar-li els originals o una còpia de les ordres que d'ell en rebi, anotant al 
peu la paraula "assabentat". 
 
El "Llibre d'Ordres" o el "Llibre d'Actes", segons es determini en el moment d'inici de les obres, s'obrirà a la data de la 
comprovació del replanteig i es tancarà a la data de la recepció definitiva, estarà a disposició de la Direcció Facultativa que, 
quan sigui necessari, hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
signatura.  
 
Sempre que no hi hagi autorització expressada per escrit de la Direcció Facultativa en un altre sentit s'han d'entendre els 
següents supòsits: 
 
a) No s'aprova cap variació sobre les determinacions definides en el projecte o en ordres escrites anteriorment.  

 
b) No s'abonarà cap increment d'amidament ni treballs extraordinaris que s'hagi produït per necessitats, iniciativa o 
conveniència del Contractista, encara que se n’hagi informat verbalment. En tots els casos el Contractista ha de reclamar 
prèviament a l'execució dels increments d'amidaments o de les obres extraordinàries l'aprovació per escrit dels esmentats 
increments d'amidaments o treballs extraordinaris. 
 
El Contractista també estarà obligat a transcriure en l'esmentat Llibre, per ell mateix o mitjançant el seu Delegat, totes les 
ordres o instruccions que rebi per escrit de la Direcció, i a signar, als efectes procedents, l'oportú rebut, sense perjudici de 
la necessitat d'una posterior autorització d’aquestes transcripcions per la Direcció, amb la seva signatura, en l'esmentat 
llibre.  
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ART. I.6  PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Les ordres que imparteixi la Direcció de les Obres seran executades obligatòriament; de no ser així es podran aplicar 
penalitzacions econòmiques sobre els preus del contracte. 
 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, 
amb subjecció a les normes del present Plec. En tots aquells casos en què no es detallen les condicions, tant dels 
materials com de l'execució de les obres, el Contractista s'atendrà a allò que el costum ha establert com a regla de la bona 
construcció. 
 
Les omissions en Plànols i Plecs de Prescripcions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 
indispensables per a dur a terme l'esperit i intenció exposats als Plànols i Plec de Prescripcions, o que, per ús i costum, 
hagin d’ésser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 
erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat especificats, completa i 
correctament, als Plànols i Plec de Prescripcions. 
 

ART. I.7  PLÀNOLS DE DETALL 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres, hauran d'estar aprovats per la Direcció Facultativa de les 
obres. Sense aquest requisit no podran realitzar-se els treballs corresponents, i conseqüentment, no seran d'abonament. 
les obres que en resultin. 
  

ART. I.8  INSTAL·LACIONS AUXILIARS  
 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte, conservar i enretirar al final de les obres, totes les edificacions 
auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, etc. 
 
Un cop finalitzada l’obra, si en un termini de seixanta (60) dies i amb avís previ, el Contractista no hagués procedit a 
l'enretirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc., la Propietat pot manar retirar-ho per compte del Contractista. 
 

ART. I.9  SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 
 
Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el trànsit més del necessari i evitarà fins on sigui possible, 
molestar al veïnat amb sèquies obertes, terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
 
És obligació del Contractista organitzar la seqüència de les obres de tal manera que es puguin mantenir sempre els mínims 
accessos a les parcel·les. En cas que això no es compleixi la Direcció Facultativa podrà ordenar l'adequació d'accessos o 
afermats provisionals la construcció dels quals anirà totalment a càrrec del Contractista. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especial, taulers, tanques, il·luminació, etc., seran els quals disposi la 
Direcció Facultativa o, en el seu defecte, la Inspecció Facultativa, essent obligació del Contractista la seva col·locació en 
els llocs que li siguin indicats per la Direcció, sense que això suposi cap perjudici en la responsabilitat dels danys que es 
puguin produir per insuficiència o per no ser adequades de les senyalitzacions i precaucions. 
 
Seran per compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i precaucions, s'ocasionin en 
compliment del present article, així com les despeses per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una 
senyalització insuficient o inadequada. 
 

ART. I.10  RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es 

poguessin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat com a conseqüència dels actes, omissió o 
negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, pel seu compte, amb arreglament a la legislació 
vigent sobre el particular. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament a costa del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a costa del Contractista, o compensat 
el dany i perjudici causat. 
 

ART. I.11  DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 
Seran per compte del Contractista les següents despeses: 
 

- Vigilància de l’obra, incloent el subministrament, muntatge i desmuntatge de tancaments provisionals per a evitar 
l’entrada a parcel·les i/o terrenys d’accés restringit. 

- Despeses de modificacions de projecte i/o redacció de projecte de liquidació, si s’escau. 
- Despeses de visats i taxes dels projectes, si s’escau. 
- Les despeses de legalització de tots els serveis urbans construïts, i de tots els projectes modificats al respecte. 
- Les despeses d’evacuació de deixalles i escombraries. 
- Les despeses de neteja de l'obra en acabar-la, incloses les eines i materials necessaris per a fer-ho. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions i senyalitzacions, enretirada amb motiu de l'obra. 
- Les despeses de muntatge, conservació i enretirada de les instal·lacions de subministrament d'aigua i energia 

elèctrica necessàries per a l'obra. 
- Despeses d’instal·lació de la caseta d’obra amb tots els seus components. 
- Despeses d’instal·lacions i manteniment de telefonia, electricitat, aigua i informàtica corresponents a la caseta 

d’obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses derivades d'excavacions i moviments de terres auxiliars per a arribar correctament als 

corresponents talls de l'obra. 
- Les despeses d'enretirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assajos i proves. 
- Les despeses corresponents a assajos d'elements d'obra defectuosos o incorrectes. 
- Les despeses per les proves generals a efectuar-se abans de la recepció de cadascuna de les parts d’obra. 
- Les despeses de topografia i les despeses necessàries per a l'aixecament de plànols de totes les obres realment 

executades (en arxius CAD i coherents amb les bases topogràfiques del present projecte) de totes les 
instal·lacions i obres executades. 

- Totes les despeses en concepte de permisos, redacció de projectes, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posta en servei de les obres d'enllumenat, equips hidràulics i d'electricitat i de tots els serveis urbans i 
instal·lacions construïdes en general, així com de les taxes i impostos que se'n derivin i les despeses per a 
l'obtenció de l'autorització de posta en servei per part dels organismes competents. 

- Les despeses d’execució de cates per a localització de serveis urbans incloent la reposició de paviments en cas 
d’executar-se fora de l’àmbit dels nous paviments a executar. 

- Les despeses de control de qualitat i assajos fins a un 1,5% (u i mig per cent) del pressupost d’execució material 
de l'obra. 

- El subministrament i la col·locació i desmuntatge de 1 (un) cartell/s d’obra d’acord el disseny habitual de 
l’Ajuntament per a obres similars. 

- Despeses de redacció de projectes d’enderrocament d’edificacions. 
- Despeses de seguretat i salut específiques per a l’enderrocament d’edificacions. 
- Despeses de direcció facultativa i seguiment de les obres dels projectes d’enderrocament d’edificacions. 
- Gestió de residus, taxes, impostos,... específiques de l’enderrocament d’edificacions. 
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ART. I.12  PROVES GENERALS QUE HAN D'EFECTUAR-SE ABANS DE LA RECEPCIÓ 
 
Un cop acabades les obres, es sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni la Direcció Facultativa i/o la 
Inspecció Facultativa, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com a les prescripcions del present Plec. 
Totes aquestes proves aniran a càrrec del Contractista. 
 

ART. I.13  TERMINI DE GARANTIA 
 
Un cop realitzada la recepció de les Obres, hi haurà un termini de garantia d'un any, i durant el qual, el Contractista haurà 
de conservar a compte seu totes les obres del projecte, incloent reg de les espècies vegetals (si s’escau). 
 

ART. I.14  TREBALLS A REALITZAR EN ELS DESVIAMENTS NECESSARIS PER A LES OBRES 
 
Qualsevol treball que s'hagi de realitzar en els desviaments per a facilitar les obres objecte del present Plec, serà a càrrec 
del Contractista, sempre que estiguin motivats en interès propi i per a facilitar l'execució de les obres adjudicades. Si els 
desviaments són determinats per la Direcció Facultativa, els treballs seran executats pel Contractista, però se li abonarà 
amb càrrec al pressupost de les obres. 
 
Abans de l'obertura al trànsit dels esmentats desviaments, les vies públiques afectades seran objecte de repàs del sòl pel 
Contractista per a deixar-les en perfectes condicions de trànsit i tanmateix estarà obligat a reconstruir els paviments que 
haguessin pogut quedar danyats a conseqüència dels desviaments establerts. 
 
Qualsevol reposició s'haurà de realitzar d'acord amb els criteris dels Serveis Tècnics Municipals corresponents. 
 

ART. I.15  PRESTACIONS DE TERCER 
 
La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a 
aquest, envers la Propietat en els drets d'aquell ni relleva al Contractista de les seves obligacions. 
 

ART. I.16  CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES. REPLANTEIG 
 
El Contractista haurà de confrontar, després de rebuts tots els plànols que li hagin estat facilitats i haurà d'informar de 
seguida a la Direcció Facultativa de qualsevol contradicció existent. 
 
Les cotes dels plànols hauran, en general, de preferir-se a les mesures a escala. Els plànols a major escala hauran, en 
general, de ser preferits als de menor escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes d'aparellar l'obra, i serà responsable de qualsevol 
error que hagués pogut evitar si ho hagués fet. 
 
La Direcció Facultativa subministrarà al Contractista les bases topogràfiques del projecte i les definicions de projecte 
necessàries per al replanteig i execució de les obres en arxius CAD compatibles amb els programes de major difusió al 
mercat. El Contractista ha de tenir a la caseta d’obra  personal amb formació adequada i equips informàtics suficients per 
poder treballar els arxius informàtics i poder facilitar, en qualsevol moment que la Direcció Facultativa ho requereixi, 
qualsevol justificació gràfica relacionada amb les obres en suport informàtic i/o en paper. 
 
Durant tot el transcurs de l'obra el Contractista haurà de comptar amb un topògraf competent que garanteixi l'exactitud de 
tots els replantejos parcials que calgui fer i el qual es responsabilitzarà de l'aixecament d'un plànol de les obres realment 
executades que han de servir al Contractista per a justificar les corresponents certificacions parcials d’obra i, al final, la 
liquidació de l’obra. 
 

Si es produeixen errors de replanteig apreciables la Direcció Facultativa, al seu criteri, podrà fixar penalitzacions 
econòmiques sobre els elements afectats. 
 
Si l'error en el replanteig fos tant important que la Direcció Facultativa i/o la Inspecció Facultativa no admet les unitats 
d'obra afectades, aquestes s'hauran d'enderrocar i construir correctament a càrrec del Contractista.  
 
Ha de quedar ben clar que ni les comprovacions, ni la inspecció que porta a terme la Direcció Facultativa i/o la Inspecció 
Facultativa, eximeixen de responsabilitat al Contractista sobre els errors de replanteig, sigui quin sigui el moment en què 
aquests errors es manifestin. S'entén que la Direcció Facultativa supervisa les obres en la idea que, a menys que el 
Contractista ho manifesti expressament per escrit, el replanteig es produeix d'acord amb els plànols de projecte i les ordres 
escrites de la Direcció Facultativa, que el Contractista els ha comprovat abans d'executar les obres corresponents i, a més 
a més, actua amb prou competència i el coneixement de causa necessari per tal de discriminar en cada moment quines 
són les comprovacions a realitzar en funció de les característiques de la unitat d'obra a executar. 
 

ART. I.17  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o que aquest pugui causar a altres persones o entitats, assumint en 
conseqüència totes les responsabilitats annexes a la legislació vigent. Serà obligació del Contractista la contractació 
d'assegurances contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, d'acord amb la legislació vigent. 
 

ART. I.18  DISPOSICIONS LABORALS VIGENTS 
 
L'adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions referents a la legislació social i laboral i, en general, totes les 
disposicions referents a assegurances socials, subsidis i seguretat i higiene al treball, i la Propietat restarà lliure de 
qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar de l'incompliment de dites disposicions, de les que únicament serà 
responsable el Contractista. 
 
El Contractista queda, doncs, obligat a complir les lleis referents a la Protecció de la Indústria Nacional. 
 
La infracció de les anteriors disposicions facultarà a la Propietat per a la rescissió del Contracte, no eximint, però, al 
Contractista de les responsabilitats contretes. 
 

ART. I.19  PLÀNOLS DE FINAL D'OBRA 
 
 
Previ a la recepció provisional de l'obra el Contractista presentarà els «Plànols de final d'obra» (els quals de fet han de 
resultar la “darrera versió” de les diferents justificacions gràfiques que ha d’aportar periòdicament) on es grafiaran amb 
exactitud totes les obres realment executades i tots els serveis urbans i instal·lacions preexistents, en especial les obres 
executades que han quedat ocultes. També es grafiaran tots els serveis existents que es deduexin de les cates executades 
pel contractista. 
 
Els plànols es lliuraran provisionalment a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació i definitivament a la Propietat. Els 
plànols s'aixecaran sobre suport informàtic compatible amb els programes de CAD de major difusió al mercat i estaran 
grafiats en les mateixes coordenades i sistema que el present projecte. La Direcció Facultativa donarà instruccions 
específiques en relació a la presentació i elaboració dels esmentats plànols, els quals tindran per objecte representar en 
vertadera magnitud de forma ordenada i clara totes les obres executades.  
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ART. I.20  TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Llevat que en el propi contracte se’n fixi un altre, el termini d'execució de les obres serà de tres  (3) mesos comptats a partir 
de la data comprovació del replanteig. 
 

ART. I.21  DESPESES DELS ASSAJOS 
 
El Contractista subministrarà, pel seu compte, als laboratoris assenyalats per la Direcció Facultativa i d'acord amb ella, una 
quantitat de material per assajar degudament classificat, igualment donarà totes les facilitats, personals i amb maquinària 
per a poder realitzar tots els assajos de forma adient.  
 
a) Els assajos i proves que s'hagin ordenat per haver aparegut materials o unitats d'obra defectuosos i els quals s'hagin 

fet per propi interès del Contractista aniran a càrrec del Contractista. 
b) Els recàrrecs que l'empresa de Control de Qualitat i Assajos apliqui en concepte d'hores d'espera, avisos incorrectes, 

etc..., aniran a càrrec del Contractista. 
c) Els assajos, cales i proves que s’hagin de realitzar per causa de NO HAVER INFORMAT fefaentment a les diferents 

companyies de serveis sobre l’execució dels diferents talls d’obra a efectes de poder-se haver fet un seguiment tècnic. 
 
Les despeses de Control de Qualitat i Assajos fins a l'u i mig per cent (1,5%) del pressupost d’execució material, sense 
computar les anteriors a), b) i c), aniran a càrrec del Contractista. 
 

ART. I.22  DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
Tant els materials com l'execució de les obres s'hauran d'atenir a la normativa oficial vigent. En tots els casos on s’esmenta 
una determinada normativa s’ha d’entendre que es refereix a la versió vigent de la normativa esmentada. 
 
En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que puguin figurar en el text amb les 
abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a continuació, i seran complementaris del Present Plec en tot allò que en 
ell no s'hi contempli. 
 
PG-3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. PG-3/75 (aprovat per 

OM de 5 de Febrer de 1975). 
  
PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75, publicant en el 

B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 
  
PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i muntatge de formigó de 

l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 
  
PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment d'aigua. Aprovat per Ordre 

de 28 de Juliol de 1974. 
  
EHE-98: Instrucción de hormigón estructural. 
  
HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment. 
  
Normes MV: Normes MV del MOPU. 
  
NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
  
NBE-CPI 96: Norma bàsica NBE-CPI 96 sobre condicions de protecció contra incendis dels edificis. 
  

NTE-IEB/1974: Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 
  
NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i 

Experimentació d'Obres Públiques. 
  
MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 
    
UNE: Normes UNE 
  
ASTM: Normes ASTM 
  
DIN: Normes DIN 
  
ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
  
ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretesat. Juny 1980. 
  
IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 
  
IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 
  
RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries. Decret 2413/1973 del 20 

de Setembre. 
  
RCB: Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, per Ordre del Ministeri d'Indústria del 

18 de Novembre de 1974. 
  
RGC: Reglament general del servei públic de gasos combustibles. Decret 2913/1973 del 26 d'octubre. Així 

com totes les Normes vigents en les companyies de serveis afectades (aigua, electricitat, telèfons, 
gas, etc.). 

 
Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en allò referent a aquells materials i unitats d'obra 
no esmentats expressament en ell, resta en l'opinió de la Direcció Facultativa dirimir les possibles contradiccions existents. 
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CAPÍTOL II:  CONDICIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS L'EXECUCIÓ I L'ABONAMENT DE LES 
UNITATS D'OBRA 

ART. II.1  REQUISITS PER A L'EXECUCIÓ 
 
El Contractista d'acord a l'execució de les obres haurà de complir els següents requisits: 
 

a) Posar en coneixement de la Propietat el moment d'inici de les obres. 
b) Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars i aplec de materials a peu d'obra, 

sense destorbar el trànsit i produir el menor destorb possible al veïnat. 
c) Tenir cura, a compte seu, del material aplegat, sense que sigui admissible el fet que s'hagi deteriorat des del seu 

aplec fins a la seva utilització. 
d) Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i 

vehicles, amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que en resultin de la prudent 
apreciació del propi Contractista i sota la seva responsabilitat. 

e) Vigilar l'obra a compte seu des del seu inici fins a la recepció. 
f) Observar les ordenances municipals d'aplicació. En especial les que afecten a llocs d'abocament de productes 

d'excavació o d'enderroc. 
 

ART. II.2  ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diferents obres basat en el Pla d'Obres que 
s'incorpora al projecte. Aquests podran ser acceptats o modificats per la Direcció Facultativa. 
 
L'ordre i moment d'execució de les diferents obres els fixarà la Direcció Facultativa, i el Contractista estarà en llibertat 
respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a utilitzar. 
 
No obstant, quan la Direcció Facultativa ho estimi necessari, bé per necessitats de seguretat del personal de l'obra en sí, 
bé per higiene o bé per altres raons, podrà prendre a càrrec seu l'organització directa dels treballs essent totes les ordres 
obligatòries per al Contractista i sense que es puguin admetre reclamacions fonamentades en aquest particular. 
 
Tanmateix, el Contractista contrau l'obligació d'executar les obres en aquells trossos assenyalats que designi la Direcció 
Facultativa, tot i quan això suposi una alteració del programa general de realització dels treballs. Aquesta decisió de la 
Direcció Facultativa, es podrà fer per qualsevol motiu que el Promotor estimi suficient, i de manera especial, el que no es 
produeixi paralització de les obres, o disminució important del ritme d'execució, quan la realització del programa exigeixi 
determinats condicionaments del front de treball o la modificació prèvia d'alguns serveis públics, i, en canvi, sigui possible 
procedir a l'execució immediata dels trossos aïllats esmentats. 
 
En cap cas l'aprovació o modificació dels plans de treballs o mètodes d'execució eximiran al Contractista de la 
responsabilitat de complir el termini d'execució de les obres. 
 

ART. II.3  CONTROL DE LES OBRES 
 
Per tal que es pugui dur a terme un efectiu control de les obres que es realitzen, no es lliurarà cap certificació sense que 
prèviament no es justifiquin la realització i el resultat dels assajos, anàlisis i proves de resistència efectuats pel laboratori, 
respecte a les unitats d'obra que s'inclouen en la corresponent relació valorada. 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos que cregui necessaris, pels seus propis 
mitjans o en el laboratori que es designi en cada cas. 
 
En el cas de donar resultats insuficients a les qualitats exigides en el projecte, les despeses derivades de la repetició aniran 
a càrrec del Contractista, tants cops com sigui necessari fins a obtenir els resultats satisfactoris. 
 

 
 
Qualsevol defecte o irregularitat que en opinió de la Direcció Facultativa es produeixi en qualsevol part de l'obra objecte del 
present Plec de Condicions, haurà de ser corregit pel Contractista, qui estarà obligat a demolir i construir la part de l'obra 
afectada, tot i quan el defecte o anomalia produïda fos originat per assentaments del terreny, bé per manca de 
compactació o bé per a qualsevol altra causa. Aquests treballs seran realitzats per compte i risc exclusiu del propi 
Contractista. 
 
En els casos on es preveu en el present Plec, les obres defectuoses però acceptades per la Direcció Facultativa seran 
objecte de penalització econòmica. Si el Contractista no accepta la penalització econòmica sempre podrà enderrocar i 
construir, al seu càrrec, les unitats d'obra segons es defineix al projecte o a les ordres escrites de l'Enginyer Director.  
 

ART. II.4  TÈCNICS ENCARREGATS DE LES OBRES PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs almenys un tècnic titulat superior i un tècnic titulat de grau mitjà, 
tots dos amb dedicació completa a l’obra del Present projecte, la designació dels quals s'haurà de comunicar al Promotor 
abans del començament del replanteig general. 
 
Les comeses fonamentals d'aquests tècnics, a banda d'organitzar i dirigir l'obra per la part del Contractista, seran les 
següents: 
 

a) Fer complir les normes de seguretat i salut que s'indiquen al present Plec o se li ordenin per part de la Direcció 
Facultativa, en especial les descrites a l’ Art. I.17  Mesures d'ordre i seguretat.  

 
b) En el cas que, malgrat tot, prengui iniciatives diferents de les ordenades, les quals puguin afectar a la seguretat en 

l'Obra, es responsabilitzarà dels fets que se n'esdevinguin. En el cas que vulgui lliurar-se d'assumir-ne 
responsabilitat haurà d'avisar immediatament de qualsevol incidència o novetat susceptible d'afectar a la seguretat 
a l'Enginyer Director i haurà d'aturar completament el front de l'obra, enretirar les màquines de la zona conflictiva i 
impedir-hi el pas de qualsevol persona fins que l'Enginyer Director doni les ordres oportunes.  

 
A més a més el Contractista haurà de disposar d’un topògraf qualificat que garanteixin en tot moment l'exactitud dels 
replantejos, que estiguin en disposició d'intercanviar informació a tots els nivells amb els tècnics de la Direcció Facultativa  i 
que es responsabilitzin de la bondat dels plànols de l’obra acabada que periòdicament s’hauran de presentar a la Direcció 
Facultativa per al seguiment dels treballs. 
 

ART. II.5  UNITAT D'OBRA 
 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte i d'amidament i valoració, serà la que descriu en els corresponents 
articles del present Plec i, de forma complementària, serà la que es descriu en els corresponents preus d'execució material 
del QUADRE DE PREUS del contracte.  
 
Totes les unitats s'han d'entendre com unitats completes, en el sentit que inclouen tota la mà d'obra, la maquinària, els 
materials i les operacions accessòries per a què resultin correcta i completament acabades, sense que es pugui interpretar 
que algun treball complementari, necessari i inherent a la pròpia unitat d'obra no hi és inclòs. En particular, llevat que 
expressament s’indiqui el contrari en la descripció de la unitat d’obra, totes les unitats d’obra inclouen les neteges prèvies i 
preparació de superfícies en els casos corresponents. 
 
En les unitats d'obra que cal la utilització de medis mecànics i/o una metodologia particular s'entén que aquests són els 
quals el Contractista estimi més adients, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. En cap cas, possibles variacions o 
diferències sobre la maquinària i/o la metodologia a utilitzar respecte el previst al Projecte podran representar una 
diferència en la valoració d'aquestes. 
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ART. II.6  UNITATS DIFERENTS DE LES PROJECTADES 
 
El Contractista està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així es determini, 
per raons tècniques o d'urgència, -dins dels límits del pressupost d'adjudicació-, i sempre que no es modifiquin 
substantivament les condicions del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents de les previstes en el Projecte, necessitaran de l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. Sense l'aprovació prèvia, per escrit, de l'Enginyer Director no s'admet cap unitat d'obra diferent de les 
projectades, i per tant, no serà objecte ni d'amidament ni d'abonament, fins al punt que el Contractista estarà obligat a 
enderrocar completament al seu càrrec aquestes obres no ordenades. En el cas de tractar-se de raons d'urgència, 
l'aprovació de la Direcció Facultativa es podrà fer «a posteriori» dins dels següents 8 (vuit) dies des del moment que neix la 
necessitat de la unitat d'obra diferent. 
 
Pel que fa a les condicions tècniques d'aquestes unitats s'ajustaran a les següents normes: 
 

1. Si es poden deduir automàticament del present Plec s'aplicaran aquestes. 
 
2. En cas que no es puguin deduir automàticament, es procedirà a l'estudi contradictori. En qualsevol cas es 

preferiran les condicions que resultin anàlogues d'unitats d'obra definides en el present Plec amb parts 
comparables 

 

ART. II.7  CONDICIONS GENERALS SOBRE AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
S'entendrà que els preus del QUADRE DE PREUS inclouen sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots els 
materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà d'obra, 
elements accessoris, transport, eines i tota mena d'operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats 
d'obra acabades, d'acord a les condicions que dictamini la Direcció Facultativa encara que no hagin estat enumerades en 
les especificacions tècniques i econòmiques de l'obra. 
 
Les unitats d'obra completament acabades s'abonaran al preu definit en lletra del QUADRE DE PREUS. No s'admetrà cap 
modificació d'aquests fonamentant-se en errors, omissions i interpretacions sobre el detall o la descomposició que es pugui 
haver fet dels preus en altres documents del projecte. 
 
Totes les operacions relacionades amb l'article «Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista» d'aquest Plec, es 
consideren incloses en el pressupost mitjançant la partida de Despeses Generals i Benefici Industrial. 
 
Les unitats d'obra s'amidaran sobre els plànols o sobre els croquis aprovats per la Direcció Facultativa. Els excessos que 
sobre aquests amidaments es produïssin, aniran a càrrec del Contractista, llevat que per qualsevol causa, aquests s'hagin 
autoritzat per escrit per part de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas d'unitats d'obra no detallades als plànols, hauran de ser prèviament autoritzades per la Direcció Facultativa i la 
Propietat, aixecant-ne acta si aquesta ho creu necessari, essent els excessos sobre aquestes unitats aprovades a càrrec 
del Contractista. 
 
Per a aquells materials l'amidament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el Contractista haurà de situar en els punts que 
s'indiqui, les bàscules oficials o instal·lacions necessàries la utilització de les quals haurà de ser precedida de la 
corresponent aprovació. 
 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits en el present Plec o, de no 
ser-hi per la Direcció Facultativa, qui justificarà al Contractista per escrit, els valors adoptats. 
 
Les dosificacions que es puguin indicar en el present Projecte, es donen només a títol d'orientació i podran ser modificades 
en obra amb l'autorització de l'Enginyer Director. S'entendrà que tots els preus contractats, són independents de les 
dosificacions adoptades i dels rendiments definits en el QUADRE DE PREUS i que qualsevol variació no donarà dret al 

Contractista a reclamar cap abonament complementari. 
 
En tots els casos, encara que en la descripció dels preus o de les unitats d’obra no s’especifiqui clarament: 
 

 Els amidaments es basaran en mesures sobre plànol.  
 En totes les mesures de superfícies o de volum referides a elements de pavimentació o moviments de terres es 

tindrà en compte la deducció de superfície i/o volum que correspon als elements lineals (vorades, rigoles,...) o 
puntuals (escocells, pericons, embornals,...). 

 Els moviments de terres, transport i gestió de productes de excavació es mesuraran i abonaran sense considerar-
hi cap esponjament. 

 

ART. II.8  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA NO PREVISTES 
 
L'amidament i abonament d'unitats no descrites en el present Plec es realitzarà segons allò pactat en el contracte i del preu 
contradictori (o nou preu) que es formi. 
 
Les unitats d'obra que hagin de tenir PREU CONTRADICTORI, s'haurà de formar a partir de la base de preus de ITEC a la 
província de Tarragona de l’any corresponent a l’inici de les obres, i en tot cas s'haurà de seguir el criteri que fixi la Direcció 
Facultativa.  
 
En tots els casos els, nous preus hauran d’estar informats favorablement per la Direcció Facultativa i aprovats 
explícitament per la Propietat abans de poder ser aplicats. 
 

ART. II.9  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA INCORRECTES PERÒ ACCEPTABLES  
 
S'entén que una unitat d'obra és incorrecte quan no s'ajusta al definit en el present Projecte, tant pel que fa als plànols com 
a les especificacions del present Plec, a la descripció en el corresponent preu, o a les ordres escrites de l'Enginyer Director. 
Per tant, pot resultar que una unitat incorrecta pugui ser acceptada per l'Enginyer Director, pel fet que tècnicament reuneixi 
condicions suficients i alhora sigui acceptable per l’Ajuntament. 
 
La Direcció Facultativa podrà aplicar penalitzacions econòmiques, basant-se en la diferència de cost dels materials o 
operacions emprades en relació als no emprats de les unitats d'obra incorrectament executades, però acceptables.  
 
En el cas que el Contractista no accepti el nou preu definit haurà de demolir i executar correctament, és a dir, conforme a 
Projecte, la unitat d'obra; essent totes les despeses a càrrec del Contractista.  
 

ART. II.10  MATERIALS NO ESPECIFICATS 
 
En qualsevol cas, tots els materials i elements utilitzats, encara que no siguin especificats al present Plec, seran de qualitat 
provada i no presentaran cap defecte, com envelliment, esquerdes, plecs, característiques diferents de les especificades 
pel fabricant, etc. Hauran de correspondre sempre a allò especificat al projecte, llevat que la Direcció Facultativa o la 
Propietat, expressament per escrit procedissin a la seva modificació. 
 
El Contractista, abans de qualsevol utilització, haurà de presentar a la Direcció Facultativa, tots els catàlegs, mostres, 
informes i certificats dels diferents fabricants, que ambdós estimin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 
 
Si, a més, la Direcció Facultativa o la Propietat ho consideressin convenient, es podran exigir els oportuns assajos 
normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials i elements a utilitzar.  
 

ART. II.11  SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
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La Propietat es reserva el dret d'utilitzar materials o elements aprofitables en la pròpia obra o de subministrar al 
Contractista l'aigua o qualsevol altre material descrit en aquest Plec que tingui o pugui adquirir per altre conducte que no 
sigui aquesta Contracta, en qualsevol cas es descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
De forma especial, la Propietat es reserva el dret de negociar directament amb les companyies de serveis implicades en 
les obres: 
 

Companyia d’aigua potable 
Endesa 
Telefònica  

 
buscant que alguna d’aquestes subministri algun material o executi alguna part de les obres projectades. En cas de 
produir-se aquesta circumstància, la qual es notificarà prèvia i fefaentment al Contractista, el Contractista facilitarà al 
màxim la col·laboració de la companyia corresponent. En tot cas el Contractista s’abstindrà de certificar les obres o 
materials aportats per tercers. 
 
A l’executar les obres referents a la xarxa d’aigua potable, el contractista haurà d’acreditar que tots els materials utilitzats 
estiguin inscrits en el Ministeri de Sanitat segons el Reial Decret RD 104/2003.  
  
Tanmateix, es podrà rebutjar tot el material que en el moment de la seva utilització no compleixi les condicions 
especificades en el present Plec, tot i que en el moment de la recepció sí que les complís. 
 

ART. II.12  ASSAJOS 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos i les anàlisis que cregui necessaris, pels seus 
propis mitjans o a través del Laboratori que en cada cas designi. 
 
De les anàlisis, assajos i proves realitzades en Laboratori, donarà fe les certificacions expedides pel seu Director. 
 
El tipus d'assajos a realitzar serà el fixat en la Instrucció o Norma corresponent per a cada tipus de material i per a cada 
unitat d'obra, i la Direcció Facultativa podrà introduir nous assajos o modificar el tipus dels previstos. Tanmateix 
correspondrà a la Direcció Facultativa, fixar el nombre d'assajos per tal d'assegurar un control de qualitat. 
 
De no especificar-se la norma d'assajos, aquest s'ajustarà a la que fixi la Direcció Facultativa, amb el següent ordre de 
preferència: 
 
     - Normes UNE 
     - Normes NLT/72 
     - Normes ASTM 
     - Normes DIN 
 
En cas que els resultats dels assajos habituals no siguin satisfactoris, el Contractista abans que sigui rebutjada la unitat 
d'obra corresponent o aplicades les penalitzacions econòmiques que se n’esdevinguin, podrà realitzar altres assajos a 
compte seu, si bé el Laboratori escollit haurà de ser acceptat per la Direcció Facultativa. 
 
Assajos de formigó: Haurà de realitzar-se el control del formigó, segons l'article 88.4 de la EHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. II.13  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció de les obres és la que consta a la memòria del present projecte. 
 
 
Gener 2021  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Josep Mª Sant Vilella 

Enginyer de camins, c. i p. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 

10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033RJ00,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en 
pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 

(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt 
i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  

Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 
2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
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- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 
la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, 
a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
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 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* 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).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
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- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran 
de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 

o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit 
pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del 
PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 

contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 

procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la 
taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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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 
 
* 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).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides 
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 
10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

  
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06B -  FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06B2300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi 
els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.  
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a 
obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les 
Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions 
d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, 
els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a l'UNE EN 934-2.  
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el 
seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin 
garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest 
comportament.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):  
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
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- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa  
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 

15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.  
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior 
dels paviments bicapa.  
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència 
a les partícules que passen pel tamís 0,063.  
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació 
del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.  
Relació aigua/ciment:  >= 0,46  
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest 
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot 
utilitzar camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible 
del lloc definitiu de col·locació  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
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 
 
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).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó  
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus i contingut de ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que 
reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos 
indicats al article 550 del PG 3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL:  

Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.  
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o 
en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les 
comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent.  
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en 
funció dels resultats dels assajos realitzats. 
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es 
rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la 
fórmula de treball.   

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NN14B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
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.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
   
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
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.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
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¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta 
marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
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- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 
com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament 

de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir 
la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat 
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 

la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 

conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i 
a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 
el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, 
es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 
de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.  

 
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F2 -  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F2K100. 
 
Plec de condicions 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
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 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'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 
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 l'amplària respecte de l'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. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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 l'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 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - 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) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
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:  
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:  
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.  

 
  
 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222IAIAEM,F222IA03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics 
o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
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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.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han 
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si 
cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents 
i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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 (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
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 i 
cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona 
del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un 
contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per 
a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.  
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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, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i 
a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar 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.  
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 
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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).  
* 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 (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès 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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.  

 
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la 
seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit 
pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir 
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la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 
es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es 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  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà 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.  
 
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 sobreamples 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).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per 
hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la 

humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 

en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 
d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de 
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins 
a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 

de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, 
per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es 
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i 
sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte 

no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones 
que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització 

econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 

en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista.  
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Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

AMIDAMENTS Data: 01/02/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 01  ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de secció 1 a secció 2  (àrea 0/23,66
m2)

11,830 7,850 92,866 C#*D#*E#*F#

2 de secció 2 a secció 3 (àrea
23,66/23,32 m2)

23,490 7,880 185,101 C#*D#*E#*F#

3 de secció 3 a secció 4  (àrea
23,32/23,65 m2)

23,485 9,800 230,153 C#*D#*E#*F#

4 de secció 4 a secció 5 (àrea
23,65/23,74 m2)

23,695 12,050 285,525 C#*D#*E#*F#

5 de secció 5 a secció 6 (àrea
23,74/20,05 m2)

21,890 13,240 289,824 C#*D#*E#*F#

6 de secció 6 a secció 7 (àrea
20,05/22,39 m2)

21,220 13,860 294,109 C#*D#*E#*F#

7 de secció 7 a secció 8 (àrea 5,67/5,67
m2--Zona gual)

5,670 4,340 24,608 C#*D#*E#*F#

8 A deduir excavació paviment inlosa en
enderroc paviment (998 m2, gruix 15
cm)

-1.053,000 0,150 -157,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.244,236

2 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del contorn, enderroc
muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent
enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del nou paviment, amb compressor i carrega manual i
mecànica de runa  sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6 jardineres Nord 6,000 8,200 49,200 C#*D#*E#*F#

2 3 jardineres centre 3,000 8,200 24,600 C#*D#*E#*F#

3 2 jardineres Sud 2,000 8,200 16,400 C#*D#*E#*F#

4 1 jardinera junt  mur rampa aparcament 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,200

3 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions aproximades 35x17
incloent base de formigó  amb compressor i carrega manual i mecànica de runa  sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre parterre Nord  i centre 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

2 Entre parterre centre i Sud 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

3 Entre parterre Sud i limit actuació 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

4 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la desconnexió de la part de
xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem municipal o a gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Columnes d'uns 4 m amb globus 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall del perímetre
amb màquina de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona rectangular actuació carrega i
decàrrega

1.779,000 1.779,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona gual accés vorera Sama 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 a deduir parterre Nord -290,000 -290,000 C#*D#*E#*F#

4 a deduir parterres centre -260,000 -260,000 C#*D#*E#*F#

5 a deduir parterre Sud -210,000 -210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 02  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 Superficie actuacio x gruix 20 cm 1.779,000 1.779,000 C#*D#*E#*F#

2 Superficie Gual entrada 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.814,000

2 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment colorajat zona Carrega gruix
20cm

1.423,000 0,200 284,600 C#*D#*E#*F#

2 Zona accés Nord entre parterres
gruixc 20cm

21,000 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

3 Zona accés Sud entre parterres gruix
20cm

6,400 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#

4 Sobreample 50 cm sota parterre Sud
63m

63,000 0,200 0,500 6,300 C#*D#*E#*F#

5 Sobreample 50 cm sota parterre Nord
56m

56,000 0,200 0,500 5,600 C#*D#*E#*F#

6 Gual entrada gruix 20 cm 35,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,980

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie actuacio x gruix 20 cm 1.779,000 0,200 355,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 355,800

4 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base Sota formigo sota llamborda gual
35 cm (23-8+20)

35,000 0,350 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250

5 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç (dotació de 3
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona accés Nord entre parterres
gruixc 23cm

21,000 0,230 4,830 C#*D#*E#*F#

2 Zona accés Sud entre parterres gruix
23cm

6,400 0,230 1,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,302

6 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç amb pigment color (dotació de 5 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada
4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment colorajat zona Carrega gruix
23cm

1.423,000 0,230 327,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,290

7 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment colorajat zona Carrega gruix
23cm

1.423,000 1.423,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona accés Nord entre parterres
gruixc 23cm

21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona accés Sud entre parterres gruix
23cm

6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.450,400

8 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça mercat de dimensios
12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i col·locació de les
peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el subministrament i col·locació de la capa de morter
d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins 3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense
retracció M20 per al rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franja de 4 llambordins junt a parterre
Sud

65,000 0,480 31,200 C#*D#*E#*F#

2 Gual 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 66,200

9 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Nord 57m area secció
0,70m2

57,000 0,700 39,900 C#*D#*E#*F#

2 Parterres Sud 62m area secció 0,58m2 62,000 0,580 35,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,860

10 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junt vorera Sama 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Costat Est (plaça) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junt vorera Sama 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Costat Est (plaça) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 03  ENLLUMENAT

1 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm
de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa linia 1 Nord 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 rasa linia 2  Sud 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

2 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de
cinta de senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tram amb 2 circuits 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les especificacions de la
companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de
maó massís de 15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico junt a cada columa Ful 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe
C-250.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico junt a cada columa Ful 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia 1 Nord 70,000 1,050 73,500 C#*D#*E#*F#

2 Linia 2 Sud 115,000 1,050 120,750 C#*D#*E#*F#

3 tram addicional columna 5,000 2,000 1,050 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,750

6 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa 1 cc Nord 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

2 rasa 1 cc Sud 95,000 1,050 99,750 C#*D#*E#*F#

3 rasa 2 cc 20,000 1,050 21,000 C#*D#*E#*F#

4 Conexió a piqueta 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,750

7 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el recobriment
amb sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part proporcional
del subministrament i col·locació de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a
deixar completa i correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 Previsió 3 punt de llum esxistents a
connectar

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau de formigó HM-25
de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de
4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador
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de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes Ful 10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 3 columnes 1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 En columna 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 En columna 3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En columna 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 En columna 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 3 columnes 1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 En columna 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 En columna 3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent execució de cala
per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert, càrrega i transport
de runes inclos canon d'abocament i execució de l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material
elèctric pel connexionat de lineas.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m d'alçada de
planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12 % , amb placa
d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la
columna de 500 mm d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació
superior de 15 graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables elèctrics de projectors
units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat consistent en aportar butlletins i documentació de la
modificació de la instal·lació actual per adjuntar a la pròxima inspecció periòdica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 04  CLAVEGUERAM

1 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó de ampla 40 cm,
llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20
de 33 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal drenatge junt a parterre Sud 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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 incloent connexió a col.lector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes intercentores 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus D-12A calsse C-250

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes intercentores 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals en presència de
serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el camió i el
transport a l'interior de l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de
actuacions manuals per a descobrir instal·lacions preexistents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN-315 junt a canal . Rasa
1,30x0,60

57,000 1,300 0,600 44,460 C#*D#*E#*F#

2 Tub DN-315 connexio a caixo rasa
1,70x0,60

22,000 1,700 0,600 22,440 C#*D#*E#*F#

3 Deduint 63 cm excavació caixa -79,000 0,630 0,600 -29,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,038

5 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra. S'inclou la
selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per
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tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les
companyies concessionàries del servei corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavacio rases 37,080 37,080 C#*D#*E#*F#

2 A deduri reblert formigo -18,840 -18,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,240

6 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat i
totes les operacions per a deixar correcta i completament executada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub 315  protecció fins  10 cm sobre
tub

79,000 0,520 0,600 24,648 C#*D#*E#*F#

2 a deduri tub 315 -79,000 0,078 -6,162 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,486

7 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de paret estructurada
classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part proporcional de materials i
operacions per a executar totes les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio 12 reixes 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m amb parets de 20
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, incloent connexió
col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i transport de runes a abocador inclós canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou entre Tub DN-200 i DN-250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior
2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau caixó inclús perforació per
connectar tub DN-250

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a caixó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 2 pous de registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de paret estructurada
classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part proporcional de
materials i operacions per a executar totes les connexions.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram junt a canal 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

2 tram connexió a caixó 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 05  JARDINERIA

1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 06  SENYALITZACIÓ

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marcat places 325,000 1,100 357,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,500

2 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb
doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb;
pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de
l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació
morter/aigua de 3/1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Indicacio senit obligatori sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en zona de càrrega i
descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i

EUR
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60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment
agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal Informativa zona càrrega i
descàrrega

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavaió terres 1.244,236 1.244,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.244,236

2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc paviments 1.053,000 0,200 210,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,600

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc paviments 1.053,000 0,200 210,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,600

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil sense considerar
esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excaxion terres 1.244,236 1.244,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.244,236

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 08  SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 ZAJVSEG PA Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 09  ACTUACIÓ CARRER HAVANA

1 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall del perímetre
amb màquina de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc illeta creuament carrers
Havana i Josep Llanza 10 m2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc vorada i rogola de l'lleta
creuament carrers Havana i Josep
Llanza 10 m2

13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F219IARVOR m Arranc per recuperació i reutilització a la mateixa obra de vorada de pedra calcària existent amb mitjants
necessaris per evitar el trencament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat Nord 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Costat Sud 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

4 F962IAVORR m Col·locació de vorada de pedra calcària recuperada de la mateixa obra o proporcionada per l'Ajuntament sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i
rejuntada incloent el pretall i l'enderroc de paviment asfàltic i càrrega i transport de runes a abocador inclus
canon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat Nord 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Costat Sud 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

6 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 tacs, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació voreres costat Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

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

3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Ampliació voreres cosat Sud 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#

6 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 Substituició panot en voreres actuals
costat Sud

95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

9 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

10 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

6 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació voreres costat Nord  (gruix
promig estimat 12 cm)

10,000 0,120 1,200 C#*D#*E#*F#

2 8,000 0,120 0,960 C#*D#*E#*F#

3 26,000 0,120 3,120 C#*D#*E#*F#

4 18,000 0,120 2,160 C#*D#*E#*F#

5 Ampliació voreres cosat Sud  (gruix
promig estimat 12 cm)

149,000 0,120 17,880 C#*D#*E#*F#

6 114,000 0,120 13,680 C#*D#*E#*F#

7 5,000 0,120 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

7 P9HA-607T m2 Reposición de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 D, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm de espesor,
extendido y compactado manualmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposiico  illeta creuament carrers
Havana i Josep Llanza 10 m2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FD5KIADESI u Desplaçament d´embornal existent a nova posició incloent construcció de nou pou embornal de dimensions
interiors aproximades 80x30 cm i profunditat interior 100 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 incloent execució de rasa fins a interceptar el tub
de connexió de l'embornal existent amb el col·lector general, tram de tub DN-200 entre nou embornal i tub
interceptat, enderroc i reposició de paviment, càrrega i transport de runes a abocador inclus canon d'abocament i
col·locació de marc i reixa .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals a desplaçar 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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9 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components) mitjançant fressat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimacio 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous Paso Zebra 18,000 4,200 0,500 37,800 C#*D#*E#*F#

2 Simbols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,800

11 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat Nord limit zona càrrega 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Costat Sud limit zona càrrega 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

12 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en zona de càrrega i
descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i
60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment
agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 senyal a cada zona de càrrega 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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P-1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat
sobre perfil sense esponjament

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre
perfil sense esponjament

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb mitjans manuals

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm
d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del
nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de runa sobre camió. Volum
orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions
aproximades 35x17 incloent base de formigó amb compressor i carrega manual i mecànica
de runa  sobre camió.

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-8 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins
a 25 cm  incloent pretall del perímetre amb màquina de disc

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F219IARVOR m Arranc per recuperació i reutilització a la mateixa obra de vorada de pedra calcària existent
amb mitjants necessaris per evitar el trencament

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la
desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i
transport a magatzem municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

77,01 €

(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-12 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals
en presència de serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de
l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals per a
descobrir instal·lacions preexistents.

21,27 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-14 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent
execució de cala per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment,
excavació, reblert, càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de
lineas.

340,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

P-15 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat,
incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i
col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert
i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-16 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-18 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la
pròpia obra. S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor
Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot
executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil
sense considerar esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-20 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de
resistència a compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la
part proporcional d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-21 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

20,28 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-22 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

23,89 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-24 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,41 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

91,47 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 F962IAVORR m Col·locació de vorada de pedra calcària recuperada de la mateixa obra o proporcionada per
l'Ajuntament sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada incloent el pretall i l'enderroc de paviment
asfàltic i càrrega i transport de runes a abocador inclus canon

15,58 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 tacs, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland

30,93 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça
mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou
el subministrament i col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins
3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs necessaris
per a una correcta col·locació.

49,93 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó
de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de
ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20 de 33 cm.

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

95,02 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-31 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts
de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

93,39 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-33 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la
placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de
diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el
paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

151,72 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en
zona de càrrega i descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini
amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat
amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

171,88 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus
D-12A calsse C-250

78,83 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat
damunt clau caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

229,88 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 FD5KIADESI u Desplaçament d´embornal existent a nova posició incloent construcció de nou pou embornal
de dimensions interiors aproximades 80x30 cm i profunditat interior 100 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
incloent execució de rasa fins a interceptar el tub de connexió de l'embornal existent amb el
col·lector general, tram de tub DN-200 entre nou embornal i tub interceptat, enderroc i
reposició de paviment, càrrega i transport de runes a abocador inclus canon d'abocament i
col·locació de marc i reixa .

336,81 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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
incloent connexió a col.lector

130,57 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m
amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i
transport de runes a abocador inclós canon.

141,49 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

19,90 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-42 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de
paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

39,22 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-43 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

201,28 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-44 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

105,02 €

(CENT CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-45 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,13 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-48 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

20,06 €

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-49 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau
de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació,
encofrat, subministrament i col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i
col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

120,10 €

(CENT VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-50 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una
conicitat del 12 % , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm d'alçada amb
remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables
elèctrics de projectors units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó

1.745,84 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

73,92 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

206,92 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-53 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

358,70 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-54 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

562,15 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-55 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

364,36 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

369,46 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

359,26 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-58 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components)
mitjançant fressat

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 P9HA-607T m2 Reposición de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70
D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

126,91 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat
sobre perfil sense esponjament

1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre
perfil sense esponjament

2,04 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,93 €

Sense descomposició 5,93000 €

P-4 E4BBIAFA8 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,75 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,45340 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02466 €

Altres conceptes 1,27194 €

P-5 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb mitjans manuals

16,48 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,57120 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

Altres conceptes 12,74680 €

P-6 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm
d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del
nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de runa sobre camió. Volum
orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-7 F213IA2122 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions
aproximades 35x17 incloent base de formigó amb compressor i carrega manual i mecànica
de runa  sobre camió.

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-8 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-9 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins
a 25 cm  incloent pretall del perímetre amb màquina de disc

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-10 F219IARVO m Arranc per recuperació i reutilització a la mateixa obra de vorada de pedra calcària existent
amb mitjants necessaris per evitar el trencament

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-11 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la
desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i
transport a magatzem municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

77,01 €
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B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 7,87500 €

Altres conceptes 69,13500 €

P-12 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-13 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals
en presència de serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de
l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals per a
descobrir instal·lacions preexistents.

21,27 €

Altres conceptes 21,27000 €

P-14 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent
execució de cala per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment,
excavació, reblert, càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de
lineas.

340,00 €

Sense descomposició 340,00000 €

P-15 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat,
incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i
col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert
i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

17,23 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 2,10000 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 2,00000 €

Altres conceptes 13,13000 €

P-16 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,81 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 2,62500 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 4,00000 €

Altres conceptes 13,18500 €

P-17 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,15 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-18 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la
pròpia obra. S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor
Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot
executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

17,23 €

Altres conceptes 17,23000 €

P-19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil
sense considerar esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,21 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-20 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de
resistència a compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la

75,00 €
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part proporcional d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 67,20000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,64500 €

Altres conceptes 7,15500 €

P-21 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

20,28 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 15,16735 €

Altres conceptes 5,11265 €

P-22 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

23,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,87000 €

Altres conceptes 7,93000 €

P-23 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 21,01050 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

Altres conceptes 8,02950 €

P-24 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,41 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 73,78350 €

Altres conceptes 12,62650 €

P-25 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

91,47 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 70,88550 €

Altres conceptes 20,58450 €

P-26 F962IAVOR m Col·locació de vorada de pedra calcària recuperada de la mateixa obra o proporcionada per
l'Ajuntament sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada incloent el pretall i l'enderroc de paviment
asfàltic i càrrega i transport de runes a abocador inclus canon

15,58 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,79851 €

Altres conceptes 12,78149 €

P-27 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 tacs, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland

30,93 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,71120 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84143 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36081 €

B0111000 m3 Aigua 0,00180 €

Altres conceptes 22,01476 €

P-28 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça
mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou
el subministrament i col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins
3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs necessaris

49,93 €
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per a una correcta col·locació.

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu su 16,66680 €

Altres conceptes 33,26320 €

P-29 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó
de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de
ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20 de 33 cm.

52,35 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 10,18915 €

Altres conceptes 42,16085 €

P-30 F9G1IACOL m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

95,02 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 82,32000 €

Altres conceptes 12,70000 €

P-31 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts
de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

93,39 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 82,32000 €

Altres conceptes 11,07000 €

P-32 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,50 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,04148 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,09683 €

Altres conceptes 0,36169 €

P-33 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,06222 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,14525 €

Altres conceptes 0,36253 €

P-34 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la
placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de
diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el
paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

151,72 €

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60 cm normalitzada, d'alumini amb 43,40000 €

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sin 1,78000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 77,00000 €

Altres conceptes 29,54000 €

P-35 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en
zona de càrrega i descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini
amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat
amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

171,88 €
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B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sin 1,78000 €

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2 80x40cm normalitzada, d'alumin 63,17000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 77,00000 €

Altres conceptes 29,93000 €

P-36 FD5JIARCA u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus
D-12A calsse C-250

78,83 €

B071UA25 m3 Morter M7,5 3,44400 €

Altres conceptes 75,38600 €

P-37 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat
damunt clau caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

229,88 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 9,31000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 139,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 80,24714 €

P-38 FD5KIADES u Desplaçament d´embornal existent a nova posició incloent construcció de nou pou embornal
de dimensions interiors aproximades 80x30 cm i profunditat interior 100 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
incloent execució de rasa fins a interceptar el tub de connexió de l'embornal existent amb el
col·lector general, tram de tub DN-200 entre nou embornal i tub interceptat, enderroc i
reposició de paviment, càrrega i transport de runes a abocador inclus canon d'abocament i
col·locació de marc i reixa .

336,81 €

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè o polipropilé de Ø200mm, classe SN8 41,10000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 8,56520 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 30,76040 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 255,88154 €

P-39 FD5KIAEMB u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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
incloent connexió a col.lector

130,57 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 8,56520 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 30,76040 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 90,74154 €

P-40 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m
amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i
transport de runes a abocador inclós canon.

141,49 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 9,04400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 84,59110 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 47,35204 €

P-41 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

19,90 €
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BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 10,92000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-42 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de
paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

39,22 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 27,71000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-43 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

201,28 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,26914 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 181,60000 €

Altres conceptes 18,41086 €

P-44 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

105,02 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 6,89000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 5,37600 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,34000 €

Altres conceptes 88,41400 €

P-45 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,13 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,20000 €

Altres conceptes 14,93000 €

P-46 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,33 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-47 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,02 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-48 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

20,06 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 1,29000 €
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Altres conceptes 3,95000 €

P-49 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau
de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació,
encofrat, subministrament i col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i
col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

120,10 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 8,00000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 47,87200 €

Altres conceptes 64,22800 €

P-50 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una
conicitat del 12 % , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm d'alçada amb
remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables
elèctrics de projectors units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó

1.745,84 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,02000 €

Altres conceptes 1.700,82000 €

P-51 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

73,92 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer 31,47000 €

Altres conceptes 42,45000 €

P-52 FQ42IAAE1 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

206,92 €

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb an 161,86000 €

Altres conceptes 45,06000 €

P-53 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

358,70 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 3,39174 €

B0111000 m3 Aigua 0,30600 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 119,62611 €

Altres conceptes 235,37615 €

P-54 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

562,15 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 149,85500 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 10,20663 €

B0111000 m3 Aigua 0,93600 €

Altres conceptes 401,15237 €
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P-55 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

364,36 €

Altres conceptes 364,36000 €

P-56 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

369,46 €

Altres conceptes 369,46000 €

P-57 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

359,26 €

Altres conceptes 359,26000 €

P-58 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components)
mitjançant fressat

9,58 €

Altres conceptes 9,58000 €

P-59 P9HA-607T m2 Reposición de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70
D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico, de 10 cm de espesor, extendido y compactado manualmente

126,91 €

B057-06IN kg Emulsión bituminosa catiónica con un 180% de betún asfáltico, para riego de curado ti 0,28000 €

B9H1-0HX9 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf B 50/70 D, con betún asfáltico 11,50254 €

Altres conceptes 115,12746 €
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Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 01 ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)

4,46 1.244,236 5.549,29

2 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc
de vorada jardimera del contorn, enderroc muret de contenció de blocs
de formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns 40 cm
d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa
del nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de
runa sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense esponjament)
0,40 m3 per m de jardinera. (P - 6)

4,91 108,200 531,26

3 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de
formigó dimensions aproximades 35x17 incloent base de formigó amb
compressor i carrega manual i mecànica de runa  sobre camió. (P - 7)

4,13 262,000 1.082,06

4 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la
completa la desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que
li correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem municipal o a
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. (P - 11)

77,01 30,000 2.310,30

5 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces,
panot o asfalt) amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall
del perímetre amb màquina de disc (P - 9)

5,78 1.053,000 6.086,34

TOTAL Capítulo 01.01 15.559,25

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 17)

0,15 1.814,000 272,10

2 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 21)

20,28 308,980 6.266,11

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 22)

23,89 355,800 8.500,06

4 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 24)

86,41 12,250 1.058,52

5 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de
junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat. (P - 31)

93,39 6,302 588,54

6 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5 kg/m2)
incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada
4,5x4,5 m) .Totalment acabat. (P - 30)

95,02 327,290 31.099,10

7 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 4)

3,75 1.450,400 5.439,00

EUR
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8 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera
Rambla Sama i a Plaça mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb
doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i
col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20
(20kN/mm²) de fins 3cm, i el subministrament i col·locació de beurada
de morter fluid sense retracció M20 per al rejuntat amb la neteja
immediata del paviment, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta col·locació. (P - 28)

49,93 66,200 3.305,37

9 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 23)

29,13 75,860 2.209,80

10 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 52)

206,92 16,000 3.310,72

11 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó (P - 51)

73,92 6,000 443,52

TOTAL Capítulo 01.02 62.492,84

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 03 ENLLUMENAT

1 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació
d'un cable d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui, excavació,
subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm
de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig. (P - 15)

17,23 145,000 2.498,35

2 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de
dos cables d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui, excavació,
subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del
PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 16)

19,81 20,000 396,20

3 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres,
complint les especificacions de la companyia corresponent i els plànols
de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15
centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15
centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i
enretirada i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. (P -
44)

105,02 5,000 525,10

4 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas
lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe C-250. (P - 45)

63,13 5,000 315,65

5 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus
RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat antirosegadors, per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat. (P -
46)

6,33 204,750 1.296,07

6 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2
per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 47)

4,02 180,750 726,62

EUR
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7 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la
soldadura aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els
materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part
proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta. (P - 48)

20,06 8,000 160,48

8 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de
cimentació amb dau de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i col·locació
de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 49)

120,10 5,000 600,50

9 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32
LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 55)

364,36 12,000 4.372,32

10 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32
LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 56)

369,46 3,000 1.108,38

11 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32
LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 57)

359,26 10,000 3.592,60

12 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas
d'enllumenat existent incloent execució de cala per localització lineas
existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert,
càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric
pel connexionat de lineas.  (P - 14)

340,00 1,000 340,00

13 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus
FUL o similar de 10 m d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm
de gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12 % , amb
placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500
mm d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de
5 mm. Angle d'inclinació superior de 15 graus. Preparada amb 5
suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per
sortida de cables elèctrics de projectors units amb suport tipus lira.
Totalment instal·lada sobre dau de formigó (P - 50)

1.745,84 5,000 8.729,20

14 ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat consistent en
aportar butlletins i documentació de la modificació de la instal·lació
actual per adjuntar a la pròxima inspecció periòdica.  (P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítulo 01.03 24.961,47

Obra 01 Pressupost MV-1

EUR
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Capítulo 04 CLAVEGUERAM

1 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes
prefabricades de formigó de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable
de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit de
formigó HM-20 de 33 cm. (P - 29)

52,35 64,000 3.350,40

2 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior
100 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 incloent connexió a col.lector
(P - 39)

130,57 12,000 1.566,84

3 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm
de fosa ductil tipus D-12A calsse C-250
(P - 36)

78,83 12,000 945,96

4 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics i manuals en presència de serveis urbans; incloent la
part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el
camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes resultants.
Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals
per a descobrir instal·lacions preexistents. (P - 13)

21,27 37,038 787,80

5 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl
'adequat' procedent de la pròpia obra. S'inclou la selecció del material,
el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les
operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre
perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les
companyies concessionàries del servei corresponent. (P - 18)

17,23 18,240 314,28

6 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de
formigó de 20 N/mm2 de resistència a compressió, fet amb ciment
portland, per a protecció de canonades; incloent la part proporcional
d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra. (P - 20)

75,00 18,486 1.386,45

7 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8 de 10 mm de
gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les
connexions. (P - 41)

19,90 12,000 238,80

8 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 1,30 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i
càrrega i transport de runes a abocador inclós canon. (P - 40)

141,49 1,000 141,49

9 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions
interiors 65x65 cm i profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau caixó inclús
perforació per connectar tub DN-250 (P - 37)

229,88 1,000 229,88

10 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 43)

201,28 2,000 402,56

11 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de
diàmetre exterior de paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de
gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les
connexions. (P - 42)

39,22 79,000 3.098,38

TOTAL Capítulo 01.04 12.462,84

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 05 JARDINERIA

EUR
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1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 53)

358,70 6,000 2.152,20

2 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 54)

562,15 6,000 3.372,90

TOTAL Capítulo 01.05 5.525,10

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 06 SENYALITZACIÓ

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 33)

0,57 357,500 203,78

2 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent:
subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució
completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter
hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
(P - 34)

151,72 1,000 151,72

3 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació
vehicles autoritzats en zona de càrrega i descàrrega incloent:
subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució
completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter
hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
(P - 35)

171,88 1,000 171,88

TOTAL Capítulo 01.06 527,38

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense
esponjament (P - 1)

1,36 1.244,236 1.692,16

2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb

2,04 210,600 429,62

EUR
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un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament
(P - 2)

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

5,93 210,600 1.248,86

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
mesurat sobre perfil sense considerar esponjament procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

3,21 1.244,236 3.994,00

TOTAL Capítulo 01.07 7.364,64

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 08 SEGURETAT I SALUT

1 ZAJVSEG PA Seguretat i Salut (P - 0) 3.533,18 1,000 3.533,18

TOTAL Capítulo 01.08 3.533,18

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 09 ACTUACIÓ CARRER HAVANA

1 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces,
panot o asfalt) amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall
del perímetre amb màquina de disc (P - 9)

5,78 10,000 57,80

2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 8)

4,91 13,000 63,83

3 F219IARVOR m Arranc per recuperació i reutilització a la mateixa obra de vorada de
pedra calcària existent amb mitjants necessaris per evitar el
trencament (P - 10)

5,74 186,000 1.067,64

4 F962IAVORR m Col·locació de vorada de pedra calcària recuperada de la mateixa
obra o proporcionada per l'Ajuntament sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària i rejuntada incloent el pretall i l'enderroc de paviment
asfàltic i càrrega i transport de runes a abocador inclus canon (P - 26)

15,58 210,000 3.271,80

5 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 tacs, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 27)

30,93 529,000 16.361,97

6 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 25)

91,47 39,600 3.622,21

7 P9HA-607T m2 Reposición de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, de 10 cm
de espesor, extendido y compactado manualmente (P - 59)

126,91 10,000 1.269,10

8 FD5KIADESI u Desplaçament d´embornal existent a nova posició incloent construcció
de nou pou embornal de dimensions interiors aproximades 80x30 cm i
profunditat interior 100 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 incloent
execució de rasa fins a interceptar el tub de connexió de l'embornal
existent amb el col·lector general, tram de tub DN-200 entre nou
embornal i tub interceptat, enderroc i reposició de paviment, càrrega i
transport de runes a abocador inclus canon d'abocament i col·locació
de marc i reixa . (P - 38)

336,81 6,000 2.020,86

EUR
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9 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o
dos components) mitjançant fressat (P - 58)

9,58 20,000 191,60

10 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 5)

16,48 43,800 721,82

11 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 32)

0,50 170,000 85,00

12 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació
vehicles autoritzats en zona de càrrega i descàrrega incloent:
subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució
completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter
hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
(P - 35)

171,88 4,000 687,52

TOTAL Capítulo 01.09 29.421,15

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/02/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ENDERROCS I EXCAVACIONS 15.559,25

Capítulo 01.02  PAVIMENTACIÓ 62.492,84

Capítulo 01.03  ENLLUMENAT 24.961,47

Capítulo 01.04  CLAVEGUERAM 12.462,84

Capítulo 01.05  JARDINERIA 5.525,10

Capítulo 01.06  SENYALITZACIÓ 527,38

Capítulo 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 7.364,64

Capítulo 01.08  SEGURETAT I SALUT 3.533,18

Capítulo 01.09  ACTUACIÓ CARRER HAVANA 29.421,15

Obra 01 Pressupost MV-1 161.847,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
161.847,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MV-1 161.847,85

161.847,85

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 161.847,85

6 % Benefici Industrial SOBRE 161.847,85........................................................................ 9.710,87

13 % Despeses Generals SOBRE 161.847,85................................................................... 21.040,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 192.598,94

21 % IVA SOBRE 192.598,94............................................................................................. 40.445,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 233.044,72

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents trenta-tres mil quaranta-quatre euros amb setanta-dos cèntims

Gener 2021

Jose Mª Sant Vilella

Enginyer de Camins



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú · Plaça de la Vila, 8,  08800 · Tel. 938 140 000 · www.vilanova.cat 
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CAPÍTOL I:  DISPOSICIONS GENERALS 

ART. I.1  OBJECTE DEL PLEC 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix el conjunt de condicions que han de regir en l'execució de les obres 
definides al PROJECTE  DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. MESURA 3. CÀRREGA I 
DESCÀRREGA A DUM-HAVANA I DUM-MERCAT. 
 
L'execució de les obres s'efectuarà d'acord amb el present Plec i segons l'especificació detallada de les obres contingudes 
a la Memòria, Plànols, Amidaments i altres documents que constitueixen el Projecte i que el Contractista declara conèixer i 
acceptar i a totes les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa, la qual dictarà les disposicions necessàries per a 
resoldre de la manera que cregui convenient totes les dificultats de detall que es puguin presentar. 
    

ART. I.2  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
Les obres objecte del present projecte estan definides a la memòria i annexos, plànols, pressupost i el present Plec. 
 
El Contractista resta obligat a examinar i conèixer cadascun d'aquests documents en totes les seves parts. El Contractista 
resta obligat a informar immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol ambigüitat, error o omissió que detecti en 
qualsevol punt dels documents esmentats, en la intel·ligència que tindrà responsabilitat sobre els errors, excessos 
d'amidament o danys que es produïssin per manca d'haver informat correctament a la Direcció Facultativa. 
 

ART. I.3  REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
 
El Contractista estarà representat de forma permanent, per persona o persones amb poder suficient per a disposar sobre 
qüestions relatives a l'obra. Aquesta representació haurà d'estar vinculada a persona o persones amb coneixements 
tècnics de grau superior o mitjà. La seva designació s'haurà de comunicar a la Direcció Facultativa abans de la data de 
començament dels treballs. 
 
A la presentació de l'oferta, el Contractista adjuntarà una relació del quadre tècnic que destinarà a les obres, especificant-ne la 
categoria professional i experiència en realitzacions similars. 
 

ART. I.4  PROPIETAT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ FACULTATIVA 
 
El Promotor de l’obra és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
La Direcció Facultativa actuarà per compte del Promotor i estarà formada pels tècnics designats pel Promotor, a saber: 
Enginyer Director, tècnics de Control de Qualitat i Assajos, tècnics de Seguretat i Salut en el treball. 
 
La Direcció Facultativa tindrà accés lliure en tot moment, i podrà exigir la presentació de documents justificatius del 
compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de materials aplegats en l'obra o incorporats a la 
seva execució, així com els certificats oficials d'homologació de les seves característiques i bondat. 
 
 
 
A més a més tindrà les següents funcions: 
 

a) Facilitar al Contractista la interpretació del projecte d'obra i la seva execució. 
 
b) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte i el seu desenvolupament 
d'acord al projecte i als terminis del programa d'execució. 
 

c) Comprovar els aplecs de material, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, 
determinar les anàlisis i assajos necessaris i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.  
 
d) Comprovar la bona execució de totes les unitats d'obra i fixar les penalitzacions econòmiques que 
s'esdevinguin en cas de no complir les condicions contractuals. 
 
e) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament de l'obra per termini no superior 
a vuit dies: proposar un termini més gran quan ho aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del 
patrimoni arqueològic o artístic del Municipi, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d'obra a realitzar, 
circumstàncies meteorològiques o altres. 
 
f) Disposar la senyalització de les obres en execució sense perjudici de la responsabilitat del Contractista pel que 
això respecte. 
 
g) Comprovar les fonamentacions disposades a l'obra i la seva adequació a la naturalesa del terreny, així com els 
sistemes d'apuntalament i seguretat contra esllavissades dels talussos. 
 
h) Proposar les modificacions que sobre el projecte, durant l'execució, aconsellin l'estat, naturalesa o accidents del 
terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles. 
 
i) Verificar la fabricació del material a utilitzar a l'obra, prèvia comunicació del nom i dades del fabricant a qui li ho 
hagi encomanat el Contractista. 
 
j) Establir, si ho creu convenient, terminis parcials d'execució de l'obra, sempre que no estiguin determinats en el 
projecte, oferta del Contractista o condicions de l'adjudicació. 

 
 

ART. I.5  SOBRE LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
 
El Contractista tindrà dret a què se li doni rebut, si ho demana, de les comunicacions o reclamacions que dirigeixi la 
Direcció Facultativa i, a l'hora, estarà obligat a tornar-li els originals o una còpia de les ordres que d'ell en rebi, anotant al 
peu la paraula "assabentat". 
 
El "Llibre d'Ordres" o el "Llibre d'Actes", segons es determini en el moment d'inici de les obres, s'obrirà a la data de la 
comprovació del replanteig i es tancarà a la data de la recepció definitiva, estarà a disposició de la Direcció Facultativa que, 
quan sigui necessari, hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
signatura.  
 
Sempre que no hi hagi autorització expressada per escrit de la Direcció Facultativa en un altre sentit s'han d'entendre els 
següents supòsits: 
 
a) No s'aprova cap variació sobre les determinacions definides en el projecte o en ordres escrites anteriorment.  

 
b) No s'abonarà cap increment d'amidament ni treballs extraordinaris que s'hagi produït per necessitats, iniciativa o 
conveniència del Contractista, encara que se n’hagi informat verbalment. En tots els casos el Contractista ha de reclamar 
prèviament a l'execució dels increments d'amidaments o de les obres extraordinàries l'aprovació per escrit dels esmentats 
increments d'amidaments o treballs extraordinaris. 
 
El Contractista també estarà obligat a transcriure en l'esmentat Llibre, per ell mateix o mitjançant el seu Delegat, totes les 
ordres o instruccions que rebi per escrit de la Direcció, i a signar, als efectes procedents, l'oportú rebut, sense perjudici de 
la necessitat d'una posterior autorització d’aquestes transcripcions per la Direcció, amb la seva signatura, en l'esmentat 
llibre.  
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ART. I.6  PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Les ordres que imparteixi la Direcció de les Obres seran executades obligatòriament; de no ser així es podran aplicar 
penalitzacions econòmiques sobre els preus del contracte. 
 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, 
amb subjecció a les normes del present Plec. En tots aquells casos en què no es detallen les condicions, tant dels 
materials com de l'execució de les obres, el Contractista s'atendrà a allò que el costum ha establert com a regla de la bona 
construcció. 
 
Les omissions en Plànols i Plecs de Prescripcions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 
indispensables per a dur a terme l'esperit i intenció exposats als Plànols i Plec de Prescripcions, o que, per ús i costum, 
hagin d’ésser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 
erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat especificats, completa i 
correctament, als Plànols i Plec de Prescripcions. 
 

ART. I.7  PLÀNOLS DE DETALL 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres, hauran d'estar aprovats per la Direcció Facultativa de les 
obres. Sense aquest requisit no podran realitzar-se els treballs corresponents, i conseqüentment, no seran d'abonament. 
les obres que en resultin. 
  

ART. I.8  INSTAL·LACIONS AUXILIARS  
 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte, conservar i enretirar al final de les obres, totes les edificacions 
auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, etc. 
 
Un cop finalitzada l’obra, si en un termini de seixanta (60) dies i amb avís previ, el Contractista no hagués procedit a 
l'enretirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc., la Propietat pot manar retirar-ho per compte del Contractista. 
 

ART. I.9  SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 
 
Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el trànsit més del necessari i evitarà fins on sigui possible, 
molestar al veïnat amb sèquies obertes, terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
 
És obligació del Contractista organitzar la seqüència de les obres de tal manera que es puguin mantenir sempre els mínims 
accessos a les parcel·les. En cas que això no es compleixi la Direcció Facultativa podrà ordenar l'adequació d'accessos o 
afermats provisionals la construcció dels quals anirà totalment a càrrec del Contractista. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especial, taulers, tanques, il·luminació, etc., seran els quals disposi la 
Direcció Facultativa o, en el seu defecte, la Inspecció Facultativa, essent obligació del Contractista la seva col·locació en 
els llocs que li siguin indicats per la Direcció, sense que això suposi cap perjudici en la responsabilitat dels danys que es 
puguin produir per insuficiència o per no ser adequades de les senyalitzacions i precaucions. 
 
Seran per compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i precaucions, s'ocasionin en 
compliment del present article, així com les despeses per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una 
senyalització insuficient o inadequada. 
 

ART. I.10  RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es 

poguessin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat com a conseqüència dels actes, omissió o 
negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, pel seu compte, amb arreglament a la legislació 
vigent sobre el particular. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament a costa del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a costa del Contractista, o compensat 
el dany i perjudici causat. 
 

ART. I.11  DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 
Seran per compte del Contractista les següents despeses: 
 

- Vigilància de l’obra, incloent el subministrament, muntatge i desmuntatge de tancaments provisionals per a evitar 
l’entrada a parcel·les i/o terrenys d’accés restringit. 

- Despeses de modificacions de projecte i/o redacció de projecte de liquidació, si s’escau. 
- Despeses de visats i taxes dels projectes, si s’escau. 
- Les despeses de legalització de tots els serveis urbans construïts, i de tots els projectes modificats al respecte. 
- Les despeses d’evacuació de deixalles i escombraries. 
- Les despeses de neteja de l'obra en acabar-la, incloses les eines i materials necessaris per a fer-ho. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions i senyalitzacions, enretirada amb motiu de l'obra. 
- Les despeses de muntatge, conservació i enretirada de les instal·lacions de subministrament d'aigua i energia 

elèctrica necessàries per a l'obra. 
- Despeses d’instal·lació de la caseta d’obra amb tots els seus components. 
- Despeses d’instal·lacions i manteniment de telefonia, electricitat, aigua i informàtica corresponents a la caseta 

d’obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses derivades d'excavacions i moviments de terres auxiliars per a arribar correctament als 

corresponents talls de l'obra. 
- Les despeses d'enretirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assajos i proves. 
- Les despeses corresponents a assajos d'elements d'obra defectuosos o incorrectes. 
- Les despeses per les proves generals a efectuar-se abans de la recepció de cadascuna de les parts d’obra. 
- Les despeses de topografia i les despeses necessàries per a l'aixecament de plànols de totes les obres realment 

executades (en arxius CAD i coherents amb les bases topogràfiques del present projecte) de totes les 
instal·lacions i obres executades. 

- Totes les despeses en concepte de permisos, redacció de projectes, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posta en servei de les obres d'enllumenat, equips hidràulics i d'electricitat i de tots els serveis urbans i 
instal·lacions construïdes en general, així com de les taxes i impostos que se'n derivin i les despeses per a 
l'obtenció de l'autorització de posta en servei per part dels organismes competents. 

- Les despeses d’execució de cates per a localització de serveis urbans incloent la reposició de paviments en cas 
d’executar-se fora de l’àmbit dels nous paviments a executar. 

- Les despeses de control de qualitat i assajos fins a un 1,5% (u i mig per cent) del pressupost d’execució material 
de l'obra. 

- El subministrament i la col·locació i desmuntatge de 1 (un) cartell/s d’obra d’acord el disseny habitual de 
l’Ajuntament per a obres similars. 

- Despeses de redacció de projectes d’enderrocament d’edificacions. 
- Despeses de seguretat i salut específiques per a l’enderrocament d’edificacions. 
- Despeses de direcció facultativa i seguiment de les obres dels projectes d’enderrocament d’edificacions. 
- Gestió de residus, taxes, impostos,... específiques de l’enderrocament d’edificacions. 
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ART. I.12  PROVES GENERALS QUE HAN D'EFECTUAR-SE ABANS DE LA RECEPCIÓ 
 
Un cop acabades les obres, es sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni la Direcció Facultativa i/o la 
Inspecció Facultativa, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com a les prescripcions del present Plec. 
Totes aquestes proves aniran a càrrec del Contractista. 
 

ART. I.13  TERMINI DE GARANTIA 
 
Un cop realitzada la recepció de les Obres, hi haurà un termini de garantia d'un any, i durant el qual, el Contractista haurà 
de conservar a compte seu totes les obres del projecte, incloent reg de les espècies vegetals (si s’escau). 
 

ART. I.14  TREBALLS A REALITZAR EN ELS DESVIAMENTS NECESSARIS PER A LES OBRES 
 
Qualsevol treball que s'hagi de realitzar en els desviaments per a facilitar les obres objecte del present Plec, serà a càrrec 
del Contractista, sempre que estiguin motivats en interès propi i per a facilitar l'execució de les obres adjudicades. Si els 
desviaments són determinats per la Direcció Facultativa, els treballs seran executats pel Contractista, però se li abonarà 
amb càrrec al pressupost de les obres. 
 
Abans de l'obertura al trànsit dels esmentats desviaments, les vies públiques afectades seran objecte de repàs del sòl pel 
Contractista per a deixar-les en perfectes condicions de trànsit i tanmateix estarà obligat a reconstruir els paviments que 
haguessin pogut quedar danyats a conseqüència dels desviaments establerts. 
 
Qualsevol reposició s'haurà de realitzar d'acord amb els criteris dels Serveis Tècnics Municipals corresponents. 
 

ART. I.15  PRESTACIONS DE TERCER 
 
La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a 
aquest, envers la Propietat en els drets d'aquell ni relleva al Contractista de les seves obligacions. 
 

ART. I.16  CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES. REPLANTEIG 
 
El Contractista haurà de confrontar, després de rebuts tots els plànols que li hagin estat facilitats i haurà d'informar de 
seguida a la Direcció Facultativa de qualsevol contradicció existent. 
 
Les cotes dels plànols hauran, en general, de preferir-se a les mesures a escala. Els plànols a major escala hauran, en 
general, de ser preferits als de menor escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes d'aparellar l'obra, i serà responsable de qualsevol 
error que hagués pogut evitar si ho hagués fet. 
 
La Direcció Facultativa subministrarà al Contractista les bases topogràfiques del projecte i les definicions de projecte 
necessàries per al replanteig i execució de les obres en arxius CAD compatibles amb els programes de major difusió al 
mercat. El Contractista ha de tenir a la caseta d’obra  personal amb formació adequada i equips informàtics suficients per 
poder treballar els arxius informàtics i poder facilitar, en qualsevol moment que la Direcció Facultativa ho requereixi, 
qualsevol justificació gràfica relacionada amb les obres en suport informàtic i/o en paper. 
 
Durant tot el transcurs de l'obra el Contractista haurà de comptar amb un topògraf competent que garanteixi l'exactitud de 
tots els replantejos parcials que calgui fer i el qual es responsabilitzarà de l'aixecament d'un plànol de les obres realment 
executades que han de servir al Contractista per a justificar les corresponents certificacions parcials d’obra i, al final, la 
liquidació de l’obra. 
 

Si es produeixen errors de replanteig apreciables la Direcció Facultativa, al seu criteri, podrà fixar penalitzacions 
econòmiques sobre els elements afectats. 
 
Si l'error en el replanteig fos tant important que la Direcció Facultativa i/o la Inspecció Facultativa no admet les unitats 
d'obra afectades, aquestes s'hauran d'enderrocar i construir correctament a càrrec del Contractista.  
 
Ha de quedar ben clar que ni les comprovacions, ni la inspecció que porta a terme la Direcció Facultativa i/o la Inspecció 
Facultativa, eximeixen de responsabilitat al Contractista sobre els errors de replanteig, sigui quin sigui el moment en què 
aquests errors es manifestin. S'entén que la Direcció Facultativa supervisa les obres en la idea que, a menys que el 
Contractista ho manifesti expressament per escrit, el replanteig es produeix d'acord amb els plànols de projecte i les ordres 
escrites de la Direcció Facultativa, que el Contractista els ha comprovat abans d'executar les obres corresponents i, a més 
a més, actua amb prou competència i el coneixement de causa necessari per tal de discriminar en cada moment quines 
són les comprovacions a realitzar en funció de les característiques de la unitat d'obra a executar. 
 

ART. I.17  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o que aquest pugui causar a altres persones o entitats, assumint en 
conseqüència totes les responsabilitats annexes a la legislació vigent. Serà obligació del Contractista la contractació 
d'assegurances contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, d'acord amb la legislació vigent. 
 

ART. I.18  DISPOSICIONS LABORALS VIGENTS 
 
L'adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions referents a la legislació social i laboral i, en general, totes les 
disposicions referents a assegurances socials, subsidis i seguretat i higiene al treball, i la Propietat restarà lliure de 
qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar de l'incompliment de dites disposicions, de les que únicament serà 
responsable el Contractista. 
 
El Contractista queda, doncs, obligat a complir les lleis referents a la Protecció de la Indústria Nacional. 
 
La infracció de les anteriors disposicions facultarà a la Propietat per a la rescissió del Contracte, no eximint, però, al 
Contractista de les responsabilitats contretes. 
 

ART. I.19  PLÀNOLS DE FINAL D'OBRA 
 
 
Previ a la recepció provisional de l'obra el Contractista presentarà els «Plànols de final d'obra» (els quals de fet han de 
resultar la “darrera versió” de les diferents justificacions gràfiques que ha d’aportar periòdicament) on es grafiaran amb 
exactitud totes les obres realment executades i tots els serveis urbans i instal·lacions preexistents, en especial les obres 
executades que han quedat ocultes. També es grafiaran tots els serveis existents que es deduexin de les cates executades 
pel contractista. 
 
Els plànols es lliuraran provisionalment a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació i definitivament a la Propietat. Els 
plànols s'aixecaran sobre suport informàtic compatible amb els programes de CAD de major difusió al mercat i estaran 
grafiats en les mateixes coordenades i sistema que el present projecte. La Direcció Facultativa donarà instruccions 
específiques en relació a la presentació i elaboració dels esmentats plànols, els quals tindran per objecte representar en 
vertadera magnitud de forma ordenada i clara totes les obres executades.  
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ART. I.20  TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Llevat que en el propi contracte se’n fixi un altre, el termini d'execució de les obres serà de tres  (3) mesos comptats a partir 
de la data comprovació del replanteig. 
 

ART. I.21  DESPESES DELS ASSAJOS 
 
El Contractista subministrarà, pel seu compte, als laboratoris assenyalats per la Direcció Facultativa i d'acord amb ella, una 
quantitat de material per assajar degudament classificat, igualment donarà totes les facilitats, personals i amb maquinària 
per a poder realitzar tots els assajos de forma adient.  
 
a) Els assajos i proves que s'hagin ordenat per haver aparegut materials o unitats d'obra defectuosos i els quals s'hagin 

fet per propi interès del Contractista aniran a càrrec del Contractista. 
b) Els recàrrecs que l'empresa de Control de Qualitat i Assajos apliqui en concepte d'hores d'espera, avisos incorrectes, 

etc..., aniran a càrrec del Contractista. 
c) Els assajos, cales i proves que s’hagin de realitzar per causa de NO HAVER INFORMAT fefaentment a les diferents 

companyies de serveis sobre l’execució dels diferents talls d’obra a efectes de poder-se haver fet un seguiment tècnic. 
 
Les despeses de Control de Qualitat i Assajos fins a l'u i mig per cent (1,5%) del pressupost d’execució material, sense 
computar les anteriors a), b) i c), aniran a càrrec del Contractista. 
 

ART. I.22  DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
Tant els materials com l'execució de les obres s'hauran d'atenir a la normativa oficial vigent. En tots els casos on s’esmenta 
una determinada normativa s’ha d’entendre que es refereix a la versió vigent de la normativa esmentada. 
 
En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que puguin figurar en el text amb les 
abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a continuació, i seran complementaris del Present Plec en tot allò que en 
ell no s'hi contempli. 
 
PG-3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. PG-3/75 (aprovat per 

OM de 5 de Febrer de 1975). 
  
PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75, publicant en el 

B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 
  
PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i muntatge de formigó de 

l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 
  
PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment d'aigua. Aprovat per Ordre 

de 28 de Juliol de 1974. 
  
EHE-98: Instrucción de hormigón estructural. 
  
HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment. 
  
Normes MV: Normes MV del MOPU. 
  
NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
  
NBE-CPI 96: Norma bàsica NBE-CPI 96 sobre condicions de protecció contra incendis dels edificis. 
  

NTE-IEB/1974: Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 
  
NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i 

Experimentació d'Obres Públiques. 
  
MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 
    
UNE: Normes UNE 
  
ASTM: Normes ASTM 
  
DIN: Normes DIN 
  
ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
  
ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretesat. Juny 1980. 
  
IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 
  
IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 
  
RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries. Decret 2413/1973 del 20 

de Setembre. 
  
RCB: Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, per Ordre del Ministeri d'Indústria del 

18 de Novembre de 1974. 
  
RGC: Reglament general del servei públic de gasos combustibles. Decret 2913/1973 del 26 d'octubre. Així 

com totes les Normes vigents en les companyies de serveis afectades (aigua, electricitat, telèfons, 
gas, etc.). 

 
Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en allò referent a aquells materials i unitats d'obra 
no esmentats expressament en ell, resta en l'opinió de la Direcció Facultativa dirimir les possibles contradiccions existents. 
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CAPÍTOL II:  CONDICIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS L'EXECUCIÓ I L'ABONAMENT DE LES 
UNITATS D'OBRA 

ART. II.1  REQUISITS PER A L'EXECUCIÓ 
 
El Contractista d'acord a l'execució de les obres haurà de complir els següents requisits: 
 

a) Posar en coneixement de la Propietat el moment d'inici de les obres. 
b) Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars i aplec de materials a peu d'obra, 

sense destorbar el trànsit i produir el menor destorb possible al veïnat. 
c) Tenir cura, a compte seu, del material aplegat, sense que sigui admissible el fet que s'hagi deteriorat des del seu 

aplec fins a la seva utilització. 
d) Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i 

vehicles, amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que en resultin de la prudent 
apreciació del propi Contractista i sota la seva responsabilitat. 

e) Vigilar l'obra a compte seu des del seu inici fins a la recepció. 
f) Observar les ordenances municipals d'aplicació. En especial les que afecten a llocs d'abocament de productes 

d'excavació o d'enderroc. 
 

ART. II.2  ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diferents obres basat en el Pla d'Obres que 
s'incorpora al projecte. Aquests podran ser acceptats o modificats per la Direcció Facultativa. 
 
L'ordre i moment d'execució de les diferents obres els fixarà la Direcció Facultativa, i el Contractista estarà en llibertat 
respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a utilitzar. 
 
No obstant, quan la Direcció Facultativa ho estimi necessari, bé per necessitats de seguretat del personal de l'obra en sí, 
bé per higiene o bé per altres raons, podrà prendre a càrrec seu l'organització directa dels treballs essent totes les ordres 
obligatòries per al Contractista i sense que es puguin admetre reclamacions fonamentades en aquest particular. 
 
Tanmateix, el Contractista contrau l'obligació d'executar les obres en aquells trossos assenyalats que designi la Direcció 
Facultativa, tot i quan això suposi una alteració del programa general de realització dels treballs. Aquesta decisió de la 
Direcció Facultativa, es podrà fer per qualsevol motiu que el Promotor estimi suficient, i de manera especial, el que no es 
produeixi paralització de les obres, o disminució important del ritme d'execució, quan la realització del programa exigeixi 
determinats condicionaments del front de treball o la modificació prèvia d'alguns serveis públics, i, en canvi, sigui possible 
procedir a l'execució immediata dels trossos aïllats esmentats. 
 
En cap cas l'aprovació o modificació dels plans de treballs o mètodes d'execució eximiran al Contractista de la 
responsabilitat de complir el termini d'execució de les obres. 
 

ART. II.3  CONTROL DE LES OBRES 
 
Per tal que es pugui dur a terme un efectiu control de les obres que es realitzen, no es lliurarà cap certificació sense que 
prèviament no es justifiquin la realització i el resultat dels assajos, anàlisis i proves de resistència efectuats pel laboratori, 
respecte a les unitats d'obra que s'inclouen en la corresponent relació valorada. 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos que cregui necessaris, pels seus propis 
mitjans o en el laboratori que es designi en cada cas. 
 
En el cas de donar resultats insuficients a les qualitats exigides en el projecte, les despeses derivades de la repetició aniran 
a càrrec del Contractista, tants cops com sigui necessari fins a obtenir els resultats satisfactoris. 
 

 
 
Qualsevol defecte o irregularitat que en opinió de la Direcció Facultativa es produeixi en qualsevol part de l'obra objecte del 
present Plec de Condicions, haurà de ser corregit pel Contractista, qui estarà obligat a demolir i construir la part de l'obra 
afectada, tot i quan el defecte o anomalia produïda fos originat per assentaments del terreny, bé per manca de 
compactació o bé per a qualsevol altra causa. Aquests treballs seran realitzats per compte i risc exclusiu del propi 
Contractista. 
 
En els casos on es preveu en el present Plec, les obres defectuoses però acceptades per la Direcció Facultativa seran 
objecte de penalització econòmica. Si el Contractista no accepta la penalització econòmica sempre podrà enderrocar i 
construir, al seu càrrec, les unitats d'obra segons es defineix al projecte o a les ordres escrites de l'Enginyer Director.  
 

ART. II.4  TÈCNICS ENCARREGATS DE LES OBRES PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs almenys un tècnic titulat superior i un tècnic titulat de grau mitjà, 
tots dos amb dedicació completa a l’obra del Present projecte, la designació dels quals s'haurà de comunicar al Promotor 
abans del començament del replanteig general. 
 
Les comeses fonamentals d'aquests tècnics, a banda d'organitzar i dirigir l'obra per la part del Contractista, seran les 
següents: 
 

a) Fer complir les normes de seguretat i salut que s'indiquen al present Plec o se li ordenin per part de la Direcció 
Facultativa, en especial les descrites a l’ Art. I.17  Mesures d'ordre i seguretat.  

 
b) En el cas que, malgrat tot, prengui iniciatives diferents de les ordenades, les quals puguin afectar a la seguretat en 

l'Obra, es responsabilitzarà dels fets que se n'esdevinguin. En el cas que vulgui lliurar-se d'assumir-ne 
responsabilitat haurà d'avisar immediatament de qualsevol incidència o novetat susceptible d'afectar a la seguretat 
a l'Enginyer Director i haurà d'aturar completament el front de l'obra, enretirar les màquines de la zona conflictiva i 
impedir-hi el pas de qualsevol persona fins que l'Enginyer Director doni les ordres oportunes.  

 
A més a més el Contractista haurà de disposar d’un topògraf qualificat que garanteixin en tot moment l'exactitud dels 
replantejos, que estiguin en disposició d'intercanviar informació a tots els nivells amb els tècnics de la Direcció Facultativa  i 
que es responsabilitzin de la bondat dels plànols de l’obra acabada que periòdicament s’hauran de presentar a la Direcció 
Facultativa per al seguiment dels treballs. 
 

ART. II.5  UNITAT D'OBRA 
 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte i d'amidament i valoració, serà la que descriu en els corresponents 
articles del present Plec i, de forma complementària, serà la que es descriu en els corresponents preus d'execució material 
del QUADRE DE PREUS del contracte.  
 
Totes les unitats s'han d'entendre com unitats completes, en el sentit que inclouen tota la mà d'obra, la maquinària, els 
materials i les operacions accessòries per a què resultin correcta i completament acabades, sense que es pugui interpretar 
que algun treball complementari, necessari i inherent a la pròpia unitat d'obra no hi és inclòs. En particular, llevat que 
expressament s’indiqui el contrari en la descripció de la unitat d’obra, totes les unitats d’obra inclouen les neteges prèvies i 
preparació de superfícies en els casos corresponents. 
 
En les unitats d'obra que cal la utilització de medis mecànics i/o una metodologia particular s'entén que aquests són els 
quals el Contractista estimi més adients, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. En cap cas, possibles variacions o 
diferències sobre la maquinària i/o la metodologia a utilitzar respecte el previst al Projecte podran representar una 
diferència en la valoració d'aquestes. 
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ART. II.6  UNITATS DIFERENTS DE LES PROJECTADES 
 
El Contractista està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així es determini, 
per raons tècniques o d'urgència, -dins dels límits del pressupost d'adjudicació-, i sempre que no es modifiquin 
substantivament les condicions del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents de les previstes en el Projecte, necessitaran de l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. Sense l'aprovació prèvia, per escrit, de l'Enginyer Director no s'admet cap unitat d'obra diferent de les 
projectades, i per tant, no serà objecte ni d'amidament ni d'abonament, fins al punt que el Contractista estarà obligat a 
enderrocar completament al seu càrrec aquestes obres no ordenades. En el cas de tractar-se de raons d'urgència, 
l'aprovació de la Direcció Facultativa es podrà fer «a posteriori» dins dels següents 8 (vuit) dies des del moment que neix la 
necessitat de la unitat d'obra diferent. 
 
Pel que fa a les condicions tècniques d'aquestes unitats s'ajustaran a les següents normes: 
 

1. Si es poden deduir automàticament del present Plec s'aplicaran aquestes. 
 
2. En cas que no es puguin deduir automàticament, es procedirà a l'estudi contradictori. En qualsevol cas es 

preferiran les condicions que resultin anàlogues d'unitats d'obra definides en el present Plec amb parts 
comparables 

 

ART. II.7  CONDICIONS GENERALS SOBRE AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
S'entendrà que els preus del QUADRE DE PREUS inclouen sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots els 
materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà d'obra, 
elements accessoris, transport, eines i tota mena d'operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats 
d'obra acabades, d'acord a les condicions que dictamini la Direcció Facultativa encara que no hagin estat enumerades en 
les especificacions tècniques i econòmiques de l'obra. 
 
Les unitats d'obra completament acabades s'abonaran al preu definit en lletra del QUADRE DE PREUS. No s'admetrà cap 
modificació d'aquests fonamentant-se en errors, omissions i interpretacions sobre el detall o la descomposició que es pugui 
haver fet dels preus en altres documents del projecte. 
 
Totes les operacions relacionades amb l'article «Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista» d'aquest Plec, es 
consideren incloses en el pressupost mitjançant la partida de Despeses Generals i Benefici Industrial. 
 
Les unitats d'obra s'amidaran sobre els plànols o sobre els croquis aprovats per la Direcció Facultativa. Els excessos que 
sobre aquests amidaments es produïssin, aniran a càrrec del Contractista, llevat que per qualsevol causa, aquests s'hagin 
autoritzat per escrit per part de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas d'unitats d'obra no detallades als plànols, hauran de ser prèviament autoritzades per la Direcció Facultativa i la 
Propietat, aixecant-ne acta si aquesta ho creu necessari, essent els excessos sobre aquestes unitats aprovades a càrrec 
del Contractista. 
 
Per a aquells materials l'amidament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el Contractista haurà de situar en els punts que 
s'indiqui, les bàscules oficials o instal·lacions necessàries la utilització de les quals haurà de ser precedida de la 
corresponent aprovació. 
 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits en el present Plec o, de no 
ser-hi per la Direcció Facultativa, qui justificarà al Contractista per escrit, els valors adoptats. 
 
Les dosificacions que es puguin indicar en el present Projecte, es donen només a títol d'orientació i podran ser modificades 
en obra amb l'autorització de l'Enginyer Director. S'entendrà que tots els preus contractats, són independents de les 
dosificacions adoptades i dels rendiments definits en el QUADRE DE PREUS i que qualsevol variació no donarà dret al 

Contractista a reclamar cap abonament complementari. 
 
En tots els casos, encara que en la descripció dels preus o de les unitats d’obra no s’especifiqui clarament: 
 

 Els amidaments es basaran en mesures sobre plànol.  
 En totes les mesures de superfícies o de volum referides a elements de pavimentació o moviments de terres es 

tindrà en compte la deducció de superfície i/o volum que correspon als elements lineals (vorades, rigoles,...) o 
puntuals (escocells, pericons, embornals,...). 

 Els moviments de terres, transport i gestió de productes de excavació es mesuraran i abonaran sense considerar-
hi cap esponjament. 

 

ART. II.8  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA NO PREVISTES 
 
L'amidament i abonament d'unitats no descrites en el present Plec es realitzarà segons allò pactat en el contracte i del preu 
contradictori (o nou preu) que es formi. 
 
Les unitats d'obra que hagin de tenir PREU CONTRADICTORI, s'haurà de formar a partir de la base de preus de ITEC a la 
província de Tarragona de l’any corresponent a l’inici de les obres, i en tot cas s'haurà de seguir el criteri que fixi la Direcció 
Facultativa.  
 
En tots els casos els, nous preus hauran d’estar informats favorablement per la Direcció Facultativa i aprovats 
explícitament per la Propietat abans de poder ser aplicats. 
 

ART. II.9  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA INCORRECTES PERÒ ACCEPTABLES  
 
S'entén que una unitat d'obra és incorrecte quan no s'ajusta al definit en el present Projecte, tant pel que fa als plànols com 
a les especificacions del present Plec, a la descripció en el corresponent preu, o a les ordres escrites de l'Enginyer Director. 
Per tant, pot resultar que una unitat incorrecta pugui ser acceptada per l'Enginyer Director, pel fet que tècnicament reuneixi 
condicions suficients i alhora sigui acceptable per l’Ajuntament. 
 
La Direcció Facultativa podrà aplicar penalitzacions econòmiques, basant-se en la diferència de cost dels materials o 
operacions emprades en relació als no emprats de les unitats d'obra incorrectament executades, però acceptables.  
 
En el cas que el Contractista no accepti el nou preu definit haurà de demolir i executar correctament, és a dir, conforme a 
Projecte, la unitat d'obra; essent totes les despeses a càrrec del Contractista.  
 

ART. II.10  MATERIALS NO ESPECIFICATS 
 
En qualsevol cas, tots els materials i elements utilitzats, encara que no siguin especificats al present Plec, seran de qualitat 
provada i no presentaran cap defecte, com envelliment, esquerdes, plecs, característiques diferents de les especificades 
pel fabricant, etc. Hauran de correspondre sempre a allò especificat al projecte, llevat que la Direcció Facultativa o la 
Propietat, expressament per escrit procedissin a la seva modificació. 
 
El Contractista, abans de qualsevol utilització, haurà de presentar a la Direcció Facultativa, tots els catàlegs, mostres, 
informes i certificats dels diferents fabricants, que ambdós estimin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 
 
Si, a més, la Direcció Facultativa o la Propietat ho consideressin convenient, es podran exigir els oportuns assajos 
normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials i elements a utilitzar.  
 

ART. II.11  SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
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La Propietat es reserva el dret d'utilitzar materials o elements aprofitables en la pròpia obra o de subministrar al 
Contractista l'aigua o qualsevol altre material descrit en aquest Plec que tingui o pugui adquirir per altre conducte que no 
sigui aquesta Contracta, en qualsevol cas es descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
De forma especial, la Propietat es reserva el dret de negociar directament amb les companyies de serveis implicades en 
les obres: 
 

Companyia d’aigua potable 
Endesa 
Telefònica  

 
buscant que alguna d’aquestes subministri algun material o executi alguna part de les obres projectades. En cas de 
produir-se aquesta circumstància, la qual es notificarà prèvia i fefaentment al Contractista, el Contractista facilitarà al 
màxim la col·laboració de la companyia corresponent. En tot cas el Contractista s’abstindrà de certificar les obres o 
materials aportats per tercers. 
 
A l’executar les obres referents a la xarxa d’aigua potable, el contractista haurà d’acreditar que tots els materials utilitzats 
estiguin inscrits en el Ministeri de Sanitat segons el Reial Decret RD 104/2003.  
  
Tanmateix, es podrà rebutjar tot el material que en el moment de la seva utilització no compleixi les condicions 
especificades en el present Plec, tot i que en el moment de la recepció sí que les complís. 
 

ART. II.12  ASSAJOS 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos i les anàlisis que cregui necessaris, pels seus 
propis mitjans o a través del Laboratori que en cada cas designi. 
 
De les anàlisis, assajos i proves realitzades en Laboratori, donarà fe les certificacions expedides pel seu Director. 
 
El tipus d'assajos a realitzar serà el fixat en la Instrucció o Norma corresponent per a cada tipus de material i per a cada 
unitat d'obra, i la Direcció Facultativa podrà introduir nous assajos o modificar el tipus dels previstos. Tanmateix 
correspondrà a la Direcció Facultativa, fixar el nombre d'assajos per tal d'assegurar un control de qualitat. 
 
De no especificar-se la norma d'assajos, aquest s'ajustarà a la que fixi la Direcció Facultativa, amb el següent ordre de 
preferència: 
 
     - Normes UNE 
     - Normes NLT/72 
     - Normes ASTM 
     - Normes DIN 
 
En cas que els resultats dels assajos habituals no siguin satisfactoris, el Contractista abans que sigui rebutjada la unitat 
d'obra corresponent o aplicades les penalitzacions econòmiques que se n’esdevinguin, podrà realitzar altres assajos a 
compte seu, si bé el Laboratori escollit haurà de ser acceptat per la Direcció Facultativa. 
 
Assajos de formigó: Haurà de realitzar-se el control del formigó, segons l'article 88.4 de la EHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. II.13  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció de les obres és la que consta a la memòria del present projecte. 
 
 
Gener 2021  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Josep Mª Sant Vilella 

Enginyer de camins, c. i p. 
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AL CENTRE, LES PERSONES 
Pla de pacificació del centre de VNG 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 

10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033RJ00,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en 
pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 

(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt 
i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  

Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 
2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
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- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 
la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, 
a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
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 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* 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).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
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- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran 
de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 

o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 
DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit 
pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del 
PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 

contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 

procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la 
taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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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 
 
* 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).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos 
para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides 
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 
10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

  
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06B -  FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06B2300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi 
els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.  
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a 
obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les 
Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions 
d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, 
els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a l'UNE EN 934-2.  
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el 
seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin 
garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest 
comportament.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):  
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
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- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa  
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 

15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.  
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior 
dels paviments bicapa.  
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència 
a les partícules que passen pel tamís 0,063.  
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació 
del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.  
Relació aigua/ciment:  >= 0,46  
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest 
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot 
utilitzar camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible 
del lloc definitiu de col·locació  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
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 
 
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).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó  
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus i contingut de ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que 
reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos 
indicats al article 550 del PG 3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL:  

Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.  
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o 
en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les 
comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent.  
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en 
funció dels resultats dels assajos realitzats. 
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es 
rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la 
fórmula de treball.   

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NN14B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
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.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
   
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
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.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
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¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta 
marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 
la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
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- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 
com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament 

de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir 
la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat 
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 

la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 

conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i 
a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 
el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, 
es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 
de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.  

 
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F2 -  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F2K100. 
 
Plec de condicions 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
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 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'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 
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 l'amplària respecte de l'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. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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 l'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 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - 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) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
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:  
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:  
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.  

 
  
 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222IAIAEM,F222IA03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics 
o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
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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.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han 
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si 
cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents 
i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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 (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
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 i 
cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona 
del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un 
contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per 
a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.  
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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, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i 
a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar 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.  
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 
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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).  
* 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 (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès 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.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.  

 
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la 
seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit 
pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 

de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir 
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la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 
es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es 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
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà 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.

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 sobreamples 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).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques

Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per
hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la

humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,

en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans
de l'extensió de la següent capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 
d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins
a aconseguir la densitat especificada.

- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa

de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins
que s'obtinguin aquests valors.

- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas

d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà

la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior,
per compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i
sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte

no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones
que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del
Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització

econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa

en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 01  ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sauló 1,020 63,000 2,500 0,300 48,195 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,195

2 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del contorn, enderroc
muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent
enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del nou paviment, amb compressor i carrega manual i
mecànica de runa  sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 jardineres centre 3,000 8,200 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

3 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions aproximades 35x17
incloent base de formigó  amb compressor i carrega manual i mecànica de runa  sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre parterre centre i Sud 1,200 63,000 1,000 75,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

4 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la desconnexió de la part de
xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem municipal o a gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes d'uns 4 m amb globus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall del perímetre
amb màquina de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimentació formigó 1,020 63,000 15,500 1,000 996,030 C#*D#*E#*F#
2 Altres 1,020 7,500 4,500 1,000 34,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.030,455

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

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 Pavimentació formigó 1,020 63,000 15,500 996,030 C#*D#*E#*F#
2 Altres 1,020 7,500 4,500 34,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.030,455

2 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie actuacio x gruix 20 cm 1.779,000 0,200 355,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,800

4 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç (dotació de 3
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimentació formigó 1,020 63,000 15,500 0,150 149,405 C#*D#*E#*F#
2 Altres 1,020 7,500 4,500 0,150 5,164 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,569

6 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç amb pigment color (dotació de 5 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada
4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça mercat de dimensios
12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i col·locació de les
peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el subministrament i col·locació de la capa de morter
d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins 3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense
retracció M20 per al rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta col·locació.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Sud 62m area secció 0,58m2 62,000 0,580 35,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,960

10 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilona fixa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 IMPMERCAT pa Imprevistos a justificar càrrega i descàrrega a la plaça del Mercat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 03  ENLLUMENAT

1 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm
de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de
cinta de senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les especificacions de la
companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de
maó massís de 15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico junt a cada columa Ful 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe
C-250.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico junt a cada columa Ful 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases 75,000 1,050 78,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,750

6 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases 75,000 1,050 78,750 C#*D#*E#*F#
2 Conexió a piqueta 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

7 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura aluminotèrmica i el recobriment
amb sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part proporcional
del subministrament i col·locació de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a
deixar completa i correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau de formigó HM-25
de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de
4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador
de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes Ful 10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Valoracio accés camions Plaça Mercat Vilanova - v2

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 3 columnes 1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En columna 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 En columna 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100,
tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA),
distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a columna ful o
similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 3 columnes 1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent execució de cala
per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert, càrrega i transport
de runes inclos canon d'abocament i execució de l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material
elèctric pel connexionat de lineas.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m d'alçada de
planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12 % , amb placa
d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la
columna de 500 mm d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació
superior de 15 graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables elèctrics de projectors
units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat consistent en aportar butlletins i documentació de la
modificació de la instal·lació actual per adjuntar a la pròxima inspecció periòdica.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 04  CLAVEGUERAM

1 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó de ampla 40 cm,
llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20
de 33 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal drenatge junt a parterre Sud 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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 incloent connexió a col.lector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes intercentores 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus D-12A calsse C-250

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes intercentores 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals en presència de
serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el camió i el
transport a l'interior de l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de
actuacions manuals per a descobrir instal·lacions preexistents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN-315 junt a canal . Rasa
1,30x0,60

57,000 1,300 0,600 44,460 C#*D#*E#*F#

2 Tub DN-315 connexio a caixo rasa
1,70x0,60

22,000 1,700 0,600 22,440 C#*D#*E#*F#

3 Deduint 63 cm excavació caixa -79,000 0,630 0,600 -29,862 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,038

5 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la pròpia obra. S'inclou la
selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per
tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les
companyies concessionàries del servei corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavacio rases 37,080 37,080 C#*D#*E#*F#
2 A deduri reblert formigo -18,840 -18,840 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 18,240

6 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de resistència a
compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat i
totes les operacions per a deixar correcta i completament executada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub 315  protecció fins  10 cm sobre
tub

79,000 0,520 0,600 24,648 C#*D#*E#*F#

2 a deduri tub 315 -79,000 0,078 -6,162 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,486

7 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de paret estructurada
classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part proporcional de materials i
operacions per a executar totes les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio 12 reixes 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m amb parets de 20
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, incloent connexió
col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i transport de runes a abocador inclós canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou entre Tub DN-200 i DN-250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior
2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau caixó inclús perforació per
connectar tub DN-250

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio a caixó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En 2 pous de registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de paret estructurada
classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part proporcional de
materials i operacions per a executar totes les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram junt a canal 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
2 tram connexió a caixó 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 05  JARDINERIA

1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 06  SENYALITZACIÓ

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marcat places 325,000 1,100 357,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,500

2 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb
doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb;
pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de
l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació
morter/aigua de 3/1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Indicacio senit obligatori sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en zona de càrrega i
descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti
Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i
60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment
agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal Informativa zona càrrega i
descàrrega

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 SENYHORI Pa Ajust senyalització

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MV-1
Capítulo 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavaió terres 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc paviments 1.053,000 0,200 210,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,600

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc paviments 1.053,000 0,200 210,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,600

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil sense considerar
esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excaxion terres 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat
sobre perfil sense esponjament

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre
perfil sense esponjament

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm
d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del
nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de runa sobre camió. Volum
orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions
aproximades 35x17 incloent base de formigó amb compressor i carrega manual i mecànica
de runa  sobre camió.

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-7 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins
a 25 cm  incloent pretall del perímetre amb màquina de disc

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la
desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i
transport a magatzem municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

77,01 €

(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals
en presència de serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de
l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals per a
descobrir instal·lacions preexistents.

21,27 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-11 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent
execució de cala per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment,
excavació, reblert, càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de
lineas.

340,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat,
incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i
col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert
i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-13 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-15 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la
pròpia obra. S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor
Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot
executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil
sense considerar esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-17 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de
resistència a compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la
part proporcional d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-18 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

20,28 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-19 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

23,89 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-21 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,41 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça
mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou
el subministrament i col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins
3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs necessaris
per a una correcta col·locació.

49,93 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-23 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó
de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de
ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20 de 33 cm.

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

95,02 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-25 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts
de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

93,39 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la
placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de
diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el
paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

151,72 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en
zona de càrrega i descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini
amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat
amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

171,88 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus
D-12A calsse C-250

78,83 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat
damunt clau caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

229,88 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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
incloent connexió a col.lector

130,57 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m
amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i
transport de runes a abocador inclós canon.

141,49 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-33 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

19,90 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-34 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de
paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

39,22 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-35 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

201,28 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-36 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

105,02 €

(CENT CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-37 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,13 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-38 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

20,06 €

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-41 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau
de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació,
encofrat, subministrament i col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i
col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

120,10 €

(CENT VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-42 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una
conicitat del 12 % , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm d'alçada amb
remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables
elèctrics de projectors units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó

1.745,84 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-43 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

73,92 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

206,92 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

358,70 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-46 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

562,15 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-47 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

364,36 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

369,46 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

359,26 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-50 IMPMERCAT pa Imprevistos a justificar càrrega i descàrrega a la plaça del Mercat 13.000,00 €

(TRETZE MIL EUROS)

P-51 SENYHORI Pa Ajust senyalització 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat
sobre perfil sense esponjament

1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre
perfil sense esponjament

2,04 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,93 €

Sense descomposició 5,93000 €

P-4 E4BBIAFA8 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,75 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,45340 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02466 €

Altres conceptes 1,27194 €

P-5 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc de vorada jardimera del
contorn, enderroc muret de contenció de blocs de formigó en un dels costats d'uns 50 cm
d'alçada i uns 40 cm d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa del
nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de runa sobre camió. Volum
orientatiu d'enderroc (sense esponjament)  0,40 m3 per m de jardinera.

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-6 F213IA2122 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de formigó dimensions
aproximades 35x17 incloent base de formigó amb compressor i carrega manual i mecànica
de runa  sobre camió.

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-7 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces, panot o asfalt) amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió incloent base de formigó de fins
a 25 cm  incloent pretall del perímetre amb màquina de disc

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-8 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la completa la
desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que li correspon. S'inclou la càrrega i
transport a magatzem municipal o a gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

77,01 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 7,87500 €

Altres conceptes 69,13500 €

P-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-10 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i manuals
en presència de serveis urbans; incloent la part proporcional de piconat del fons de
l'excavació, la càrrega sobre el camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals per a
descobrir instal·lacions preexistents.

21,27 €

Altres conceptes 21,27000 €

P-11 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas d'enllumenat existent incloent
execució de cala per localització lineas existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment,
excavació, reblert, càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric pel connexionat de

340,00 €
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lineas.
Sense descomposició 340,00000 €

P-12 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació d'un cable d'enllumenat,
incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui,
excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i
col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert
i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

17,23 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 2,10000 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 2,00000 €

Altres conceptes 13,13000 €

P-13 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,81 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 2,62500 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 4,00000 €

Altres conceptes 13,18500 €

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,15 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-15 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de la
pròpia obra. S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor
Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. Tot
executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les companyies concessionàries del
servei corresponent.

17,23 €

Altres conceptes 17,23000 €

P-16 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts mesurat sobre perfil
sense considerar esponjament procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,21 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-17 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 de
resistència a compressió, fet amb ciment portland, per a protecció de canonades; incloent la
part proporcional d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.

75,00 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 67,20000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,64500 €

Altres conceptes 7,15500 €

P-18 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

20,28 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 15,16735 €

Altres conceptes 5,11265 €

P-19 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

23,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €
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B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 15,87000 €

Altres conceptes 7,93000 €

P-20 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 21,01050 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

Altres conceptes 8,02950 €

P-21 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,41 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 73,78350 €

Altres conceptes 12,62650 €

P-22 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera Rambla Sama i a Plaça
mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou
el subministrament i col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm²) de fins
3cm, i el subministrament i col·locació de beurada de morter fluid sense retracció M20 per al
rejuntat amb la neteja immediata del paviment, així com tots els elements i treballs necessaris
per a una correcta col·locació.

49,93 €

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu su 16,66680 €

Altres conceptes 33,26320 €

P-23 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes prefabricades de formigó
de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de
ciment 1:4 incloent llit de formigó HM-20 de 33 cm.

52,35 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 10,18915 €

Altres conceptes 42,16085 €

P-24 F9G1IACOL m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5
kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada 4,5x4,5 m)
.Totalment acabat.

95,02 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 82,32000 €

Altres conceptes 12,70000 €

P-25 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de junts
de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat.

93,39 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 82,32000 €

Altres conceptes 11,07000 €

P-26 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,14525 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,06222 €

Altres conceptes 0,36253 €

P-27 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent: subministrament i col·locació de la
placa d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de
diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el
paviment agafat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua
de 3/1.

151,72 €
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B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sin 1,78000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 77,00000 €

BBBM01CI u Placa CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 de D=60 cm normalitzada, d'alumini amb 43,40000 €

Altres conceptes 29,54000 €

P-28 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació vehicles autoritzats en
zona de càrrega i descàrrega incloent: subministrament i col·locació de la placa d'alumini
amb doble pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2,
de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de
gruix i fonamentació o execució completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat
amb morter hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.

171,88 €

B071A000 kg Morter adormiment ultraràpid de ciments especials, granulats seleccionats i resines sin 1,78000 €

BBMZPO60 m Suport d'alumini de Ø60 mm de diàmetre i 4mm de gruix de fins a 3,50 metres d'altura 77,00000 €

BBM101RE u Placa RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 ó 2 80x40cm normalitzada, d'alumin 63,17000 €

Altres conceptes 29,93000 €

P-29 FD5JIARCA u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm de fosa ductil tipus
D-12A calsse C-250

78,83 €

B071UA25 m3 Morter M7,5 3,44400 €

Altres conceptes 75,38600 €

P-30 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat
damunt clau caixó inclús perforació per connectar tub DN-250

229,88 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 139,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 9,31000 €

Altres conceptes 80,24714 €

P-31 FD5KIAEMB u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior 100 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
incloent connexió a col.lector

130,57 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 8,56520 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 30,76040 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 90,74154 €

P-32 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i profunditat interior 1,30 m
amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i càrrega i
transport de runes a abocador inclós canon.

141,49 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 9,04400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 84,59110 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,50286 €

Altres conceptes 47,35204 €

P-33 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8 de 10 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

19,90 €

BFB51004 m Tub estructurat de polietilè de Ø160mm classe SN8 10,92000 €
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Altres conceptes 8,98000 €

P-34 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de diàmetre exterior de
paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix, incloent la part proporcional de junts de
goma i la part proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

39,22 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN8 27,71000 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-35 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

201,28 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,26914 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 181,60000 €

Altres conceptes 18,41086 €

P-36 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

105,02 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 5,37600 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,34000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 6,89000 €

Altres conceptes 88,41400 €

P-37 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,13 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,20000 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €

Altres conceptes 14,93000 €

P-38 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,33 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-39 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

4,02 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-40 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura
aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals
de connexionat. Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns,
grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

20,06 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 1,29000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 7,55000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-41 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau
de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les operacions corresponents: excavació,

120,10 €
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encofrat, subministrament i col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i
col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 8,00000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 47,87200 €

Altres conceptes 64,22800 €

P-42 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus FUL o similar de 10 m
d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, mecanitzada i doblada amb una
conicitat del 12 % , amb placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500 mm d'alçada amb
remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de 5 mm. Angle d'inclinació superior de 15
graus. Preparada amb 5 suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per sortida de cables
elèctrics de projectors units amb suport tipus lira. Totalment instal·lada sobre dau de formigó

1.745,84 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,02000 €

Altres conceptes 1.700,82000 €

P-43 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

73,92 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer 31,47000 €

Altres conceptes 42,45000 €

P-44 FQ42IAAE1 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

206,92 €

BQ42AE15 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb an 161,86000 €

Altres conceptes 45,06000 €

P-45 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

358,70 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 3,39174 €

B0111000 m3 Aigua 0,30600 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 119,62611 €

Altres conceptes 235,37615 €

P-46 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

562,15 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 10,20663 €

B0111000 m3 Aigua 0,93600 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 149,85500 €

Altres conceptes 401,15237 €

P-47 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32 LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat

364,36 €
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d'obra perfectament acabada
Altres conceptes 364,36000 €

P-48 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32 LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

369,46 €

Altres conceptes 369,46000 €

P-49 GHQ9IATPL u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb carcasa i tapa d'alumini
fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i
AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32 LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de
fixació. Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb protector de
sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada (715 T), incloent acoblament a
columna ful o similar així com tots els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra perfectament acabada

359,26 €

Altres conceptes 359,26000 €

P-50 IMPMERCA pa Imprevistos a justificar càrrega i descàrrega a la plaça del Mercat 13.000,00 €

Sense descomposició 13.000,00000 €

P-51 SENYHORI Pa Ajust senyalització 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

Gener 2021

Joan Carles Adell 
Enginyer de Camins
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Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 01 ENDERROCS I EXCAVACIONS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

4,46 48,195 214,95

2 F213IA1223 m Enderroc de jardinera existent inclonet retirada plantacions, enderroc
de vorada jardimera del contorn, enderroc muret de contenció de blocs
de formigó en un dels costats d'uns 50 cm d'alçada i uns 40 cm
d'ample incloent enderroc del formigó fins al nivell inferior de la caixa
del nou paviment, amb compressor i carrega manual i mecànica de
runa sobre camió. Volum orientatiu d'enderroc (sense esponjament)
0,40 m3 per m de jardinera. (P - 5)

4,91 24,600 120,79

3 F213IA21223 m Enderroc de grao d'escala entre parterres de peces prefabricades de
formigó dimensions aproximades 35x17 incloent base de formigó amb
compressor i carrega manual i mecànica de runa  sobre camió. (P - 6)

4,13 75,600 312,23

4 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent, inclou el desmuntatge del suport i la
completa la desconnexió de la part de xarxa i aparementa elèctrica que
li correspon. S'inclou la càrrega i transport a magatzem municipal o a
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. (P - 8)

77,01 3,000 231,03

5 F219IA4AU5 m2 Enderroc paviments de qualsevol tipus (llambordí, formigó, peces,
panot o asfalt) amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió incloent base de formigó de fins a 25 cm incloent pretall
del perímetre amb màquina de disc (P - 7)

5,78 1.030,455 5.956,03

TOTAL Capítulo 01.01 6.835,03

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 14)

0,15 1.030,455 154,57

2 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 18)

20,28 0,000 0,00

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 19)

23,89 355,800 8.500,06

4 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)

86,41 0,000 0,00

5 F9G1IAD245 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb estesa de pols de
cuarç (dotació de 3 kg/m2) incloent part proporcional de formació de
junts de retracció (cada 4,5x4,5 m) .Totalment acabat. (P - 25)

93,39 154,569 14.435,20

6 F9G1IACOLO m3 Paviment de formigó acabat color tabac sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic amb
estesa de pols de cuarç amb pigment color (dotació de 5 kg/m2)
incloent part proporcional de formació de junts de retracció (cada
4,5x4,5 m) .Totalment acabat. (P - 24)

95,02 0,000 0,00

7 E4BBIAFA88 m2 Armadura per a paviment de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 4)

3,75 0,000 0,00

EUR
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8 F9F2IAK104 m2 Paviments de llambordins de formigó iguals als existente a vorera
Rambla Sama i a Plaça mercat de dimensios 12x18x8 color fosc amb
doble capa de cuarç antidesgast. El preu inclou el subministrament i
col·locació de les peces prefabricades de formigó a truc de maceta, el
subministrament i col·locació de la capa de morter d'assentament M20
(20kN/mm²) de fins 3cm, i el subministrament i col·locació de beurada
de morter fluid sense retracció M20 per al rejuntat amb la neteja
immediata del paviment, així com tots els elements i treballs
necessaris per a una correcta col·locació. (P - 22)

49,93 0,000 0,00

9 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 20)

29,13 35,960 1.047,51

10 FQ42IAAE15 u Pilona extraïble tipus Barcelona amb base C-43D-ECO d'acer amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 44)

206,92 6,000 1.241,52

11 FQ42IAA015 u Pilona d'acer tipus Barcelona 92 C-43 amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó (P - 43)

73,92 12,000 887,04

12 IMPMERCAT pa Imprevistos a justificar càrrega i descàrrega a la plaça del Mercat (P -
50)

13.000,00 1,000 13.000,00

TOTAL Capítulo 01.02 39.265,90

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 03 ENLLUMENAT

1 F223EP01 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació
d'un cable d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui, excavació,
subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació d'un tub corrugat flexible de PE Ø90mm
de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons normes
de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig. (P - 12)

17,23 75,000 1.292,25

2 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x70cm en vorera per a col.locació de
dos cables d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui, excavació,
subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del
PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 13)

19,81 0,000 0,00

3 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres,
complint les especificacions de la companyia corresponent i els plànols
de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15
centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15
centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i
enretirada i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. (P -
36)

105,02 3,000 315,06

4 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas
lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe C-250. (P - 37)

63,13 3,000 189,39

5 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus
RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat antirosegadors, per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat. (P -
38)

6,33 78,750 498,49

EUR
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6 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2
per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 39)

4,02 83,250 334,67

7 FGD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la
soldadura aluminotèrmica i el recobriment amb sals així com tots els
materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part
proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta. (P - 40)

20,06 3,000 60,18

8 FHM0IA10 u Fonamentació per suport de 10 metres d'alçada. Execució completa de
cimentació amb dau de formigó HM-25 de 80x80x100 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de 4 perns M-22 de 700 mm, subministrament i col·locació
de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 41)

120,10 3,000 360,30

9 GHQ9IATPL1 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 4.200 lm 31 W (32
LEDs a 300mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 47)

364,36 9,000 3.279,24

10 GHQ9IATPL2 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 6.500 lm 49 W (32
LEDs a 500mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 48)

369,46 3,000 1.108,38

11 GHQ9IATPL3 u Subministrament i instal·lació de projector model TPL S o similar amb
carcasa i tapa d'alumini fos EN AC-44100, tancament de vidre pla amb
vidre templat de 5 mm IP66,IK09 i AC220-240v, 2.900Lm 21 W (32
LEDs a 200mA), distribució óptica ACM2 amb forquilla de fixació.
Tensió AC220-240v. Classe elèctrica I, driver programat , amb
protector de sobretensions. Lumimnària negre RAL 7015 texturada
(715 T), incloent acoblament a columna ful o similar així com tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
perfectament acabada (P - 49)

359,26 6,000 2.155,56

12 F222IAIAEM u Entroncament de 2 noves linies d'enllumenat amb dues lineas
d'enllumenat existent incloent execució de cala per localització lineas
existentes. Inclou enderroc i reposició de paviment, excavació, reblert,
càrrega i transport de runes inclos canon d'abocament i execució de
l'entroncament incloent terminals. maniguets i tot el material elèctric
pel connexionat de lineas.  (P - 11)

340,00 1,000 340,00

13 FHM1IAFUL u Subministrament i col·locació de columna per enllumenat exterior tipus
FUL o similar de 10 m d'alçada de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm
de gruix, mecanitzada i doblada amb una conicitat del 12 % , amb
placa d'ancoratge de 400x400 mm i 12 mm de gruix soldada a la
columna amb 4 carteles de reforç, reforç inferior de la columna de 500
mm d'alçada amb remat superior tallat amb inclinació amb un gruix de
5 mm. Angle d'inclinació superior de 15 graus. Preparada amb 5
suports de projector d'acer inoxidable soldats a la colummna amb
diferents graus d'orientació i cinc tubs corbats soldats a la columna per
sortida de cables elèctrics de projectors units amb suport tipus lira.
Totalment instal·lada sobre dau de formigó (P - 42)

1.745,84 3,000 5.237,52

14 ZAJVIALEG pa Legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat consistent en
aportar butlletins i documentació de la modificació de la instal·lació
actual per adjuntar a la pròxima inspecció periòdica.  (P - 0)

300,00 1,000 300,00

EUR
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TOTAL Capítulo 01.03 15.471,04
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Capítulo 04 CLAVEGUERAM

1 F9F5IAB207 m Subministre i col·locació de canal paviment llis constituït per peçes
prefabricades de formigó de ampla 40 cm, llarg 48 cm i alçada variable
de 8 a 10 cm col·locades sobre morter de ciment 1:4 incloent llit de
formigó HM-20 de 33 cm. (P - 23)

52,35 64,000 3.350,40

2 FD5KIAEMBO u Pou embornal de dimensions interiors 40x40 cm i profunditat interior
100 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 incloent connexió a col.lector
(P - 31)

130,57 12,000 1.566,84

3 FD5JIARCAN u Subministrament i col·locació de marc i reixa concava de 400x400 mm
de fosa ductil tipus D-12A calsse C-250
(P - 29)

78,83 12,000 945,96

4 F222IA03 m3 Excavació de rases i pous de en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics i manuals en presència de serveis urbans; incloent la
part proporcional de piconat del fons de l'excavació, la càrrega sobre el
camió i el transport a l'interior de l'obra dels productes resultants.
Mesurat sobre perfil. Inclou la part proporcional de actuacions manuals
per a descobrir instal·lacions preexistents. (P - 10)

21,27 37,038 787,80

5 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada amb sòl
'adequat' procedent de la pròpia obra. S'inclou la selecció del material,
el garbellat previ, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les
operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre
perfil. Tot executat sota la supervisió i amb els criteris tècnics de les
companyies concessionàries del servei corresponent. (P - 15)

17,23 18,240 314,28

6 F45GIA15 m3 Formigó 20N/mm2 en proteccions. Subministrament i col·locació de
formigó de 20 N/mm2 de resistència a compressió, fet amb ciment
portland, per a protecció de canonades; incloent la part proporcional
d'encofrat i totes les operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra. (P - 17)

75,00 18,486 1.386,45

7 FD73IA36 m Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø160 mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8 de 10 mm de
gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les
connexions. (P - 33)

19,90 12,000 238,80

8 FD5KIAPOU u Pou de registre quadrat sifomic de dimensions interiors 65x65 cm i
profunditat interior 1,30 m amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
incloent connexió col·lectors entrada i sortida incloent excavació i
càrrega i transport de runes a abocador inclós canon. (P - 32)

141,49 1,000 141,49

9 FD5KIACOX m Connexió a caixó existent amb pou de registre quadrat de dimensions
interiors 65x65 cm i profunditat interior 2,20 m amb parets de 20 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I,recolzat damunt clau caixó inclús
perforació per connectar tub DN-250 (P - 30)

229,88 1,000 229,88

10 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 35)

201,28 2,000 402,56

11 FD73IA39 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø315 mm de
diàmetre exterior de paret estructurada classe SN8 de 21,5 mm de
gruix, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les
connexions. (P - 34)

39,22 79,000 3.098,38

TOTAL Capítulo 01.04 12.462,84

EUR
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Capítulo 05 JARDINERIA

1 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 45)

358,70 6,000 2.152,20

2 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 46)

562,15 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.05 2.152,20

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 06 SENYALITZACIÓ

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 26)

0,57 357,500 203,78

2 FBB1CI1P u Senyal trànsit CIRCULAR de 60 cm diàmetre, incloent:
subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució
completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter
hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
(P - 27)

151,72 1,000 151,72

3 FBB1RE1P u Senyal trànsit RECTANGULAR de 60x40 cm aresta amb indicació
vehicles autoritzats en zona de càrrega i descàrrega incloent:
subministrament i col·locació de la placa d'alumini amb doble
pestanya, HI (High Intensiti Prismatic) nivell II de retroreflexivitat
250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor amb; pal de fins a 3,50 metres
d'altura i 60 mm de diàmetre i 4mm de gruix i fonamentació o execució
completa de l'ancoratge (de 20 cm) en el paviment agafat amb morter
hidràulic d'enduriment ràpid, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
(P - 28)

171,88 1,000 171,88

4 SENYHORI Pa Ajust senyalització  (P - 51) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítulo 01.06 2.027,38

Obra 01 Pressupost MV-1

Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R350D3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

1,36 600,000 816,00

EUR
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amb un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense
esponjament (P - 1)

2 E2R542A3 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de fins a 2 km mesurat sobre perfil sense esponjament
(P - 2)

2,04 210,600 429,62

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

5,93 210,600 1.248,86

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
mesurat sobre perfil sense considerar esponjament procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

3,21 600,000 1.926,00

TOTAL Capítulo 01.07 4.420,48

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ENDERROCS I EXCAVACIONS 6.835,03

Capítulo 01.02  PAVIMENTACIÓ 39.265,90

Capítulo 01.03  ENLLUMENAT 15.471,04

Capítulo 01.04  CLAVEGUERAM 12.462,84

Capítulo 01.05  JARDINERIA 2.152,20

Capítulo 01.06  SENYALITZACIÓ 2.027,38

Capítulo 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 4.420,48

Obra 01 Pressupost MV-1 82.634,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.634,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MV-1 82.634,87

82.634,87

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 82.634,87

6 % Benefici Industrial SOBRE 82.634,87.......................................................................... 4.958,09

13 % Despeses Generals SOBRE 82.634,87..................................................................... 10.742,53

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 98.335,49

21 % IVA SOBRE 98.335,49............................................................................................... 20.650,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 118.985,94

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent divuit mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims

Gener 2021

Joan Carles Adell 
Enginyer de Camins
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